
Wybrane zastosowania teorii algebroidów w
Mechanice Geometrycznej

autoreferat
March 2019

1. Michał Jóźwikowski
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Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników

Cel naukowy Główną motywacją moich badań było sformułowanie wariacyjne Mechaniki Geometrycznej roz-
szerzonej na struktury ogólnych algebroidów. W tym podjeściu naturalnie jest interpretować algebroid jako spe-
cjalną relację różniczkową (morfizm Zakrzewskiego) odpowiedzialną za konstrukcję poszczególnych elementów
zasady wariacyjnej.

W moich pracach starałem się zastosować powyższy punkt widzenia w trzech ważnych aspektach Mechaniki.
Po pierwsze, badałem warunki optymalności drugiego rzędu w rachunku wariacyjnym (związane z równaniami
Jacobiego i punktami sprzężonymi). Ponadto pracowałem nad zrozumieniem geometrii geometrii mechaniki i ra-
chunku wariacyjnego wyższego rzędu. Wreszcie, również z algebroidowej perspektywy, zajmowałem się wzajem-
nymi relacjami między dynamiką z więzami nieholonomicznymi, a dynamiką z więzami wakonomicznymi.

1 Wstęp

Rys historyczny Pojęcie algebroidu Lie’go zostało wprowadzone w połowie lat 60tych przez Pradinesa [Pra66;
Pra67a; Pra67b; Pra68] jako obiekt infinitezymalny związany z grupoidem Lie’go, przez analogię z konstrukcją
algebry Lie’go z jej grupy Lie’go. Pradines ogłosił program stworzenia teorii Lie’go dla algebroidów [Pra67b],
niemniej znaczniejszy postęp w tej dziedzinie (zob. monografia [Mac05] i cytowane w niej prace) dokonał się
dopiero po zastosowaniu algebroidów Lie’go w geometrii poissonowskiej przez Weinsteina [Wei87]. Również
Weinstein [Wei96], i niezależnie od niego Liberman [Lib96], zainicjował użycie teorii algebroidów w mechanice
geometrycznej, stawiając problem geometrycznego skonstruowania równań Eulera-Lagrange’a dla układów na
algebroidach Lie’go. Problem ten był motywowany faktem że algebroidy naturalnie pojawiają się jako redukcje
wiązek stycznych [Mac87], a zatem ogólny formalizm lagranżowski sformułowany w ich języku obejmowałby za-
równo klasyczną mechanikę, jak również mechanikę układów zredukowanych przez grupę symetrii (np. równania
Eulera ruchu bryły sztywnej można traktować jako równania na algebrze Lie’go so(3)).

Pierwsze rozwiązanie problemu Weinsteina podał Martínez [Mar99; Mar01], który uogólnił wcześniejsze po-
mysły J. Kleina [Kle62] przy użyciu pojęcia prolongacji algebroidu Lie’go wprowadzonego w pracy [HM90]. To
podejście szybko zyskało popularność w środowisku matematyków zajmujących się Mechaniką Geometryczną,
co zaowocowało rozszerzeniem większości zagadnień znanych z teorii klasycznej (więzy wakonomiczne i nieho-
lonomiczne, równania Hamiltona-Jacobiego, sterowania, układy wyższego rzędu, itp. – zob. na przykład [Cor+06;
Mar07; Igl+08; Cor+09; Col17]) na algebroidy Lie’go. Algebroidy zyskały też bardziej praktyczne zastosowania
w symuacjach numerycznych [MDM06] i w mechanice ośrodków ciągłych [JLE18].

Konkurencyjne (i technicznie prostsze) rozwiązanie problemu Weinstein’a, które pojawiło się w pracy [GGU06a],
wychodzi od wcześniejszych odkryć Tulczyjewa [Tul76a; Tul76b]. Operuje ono językiem podwójnych wiązek
wektorowych [KU99], rozpoznając tak zwaną trójkę Tulczyjewa, jako serce geometrycznego sformułowania me-
chaniki. Również to podejście znalazło liczne zastosowania w mechanice i w teorii pola – zob. [GG13]. Formalizm
lagranżowski na algebroidach oparty na trójce Tulczyjewa był punktem wyjścia dla moich własnych badań w tej
dziedzinie. Z tego powodu w dalszej części wstępu omówimy pokrótce jego najważniejsze aspekty, opierając się
głównie na pracach [GU99; GGU06a; GG08].

W tym miejscu warto podkreślić, że korzyść z rozszerzenia mechaniki na algebroidy Lie’go nie ogranicza się
wyłącznie do stworzenia uniwersalnego formalizmu obejmującego jednocześnie układy klasyczne i zredukowane.
Można również myśleć o takim rozszerzeniu jako o poszukiwaniu struktur geometrycznych fundamentalnych
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z punktu wiedzenia mechaniki/rachunku wariacyjnego (tj. minimalnego zestawu założeń w których odpo-
wiednie formalizmy działają). W klasycznych układach1 rozumienie tych podstaw jest utrudnione przez obecność
„naturalnych” i „oczywistych” struktur wiązki stycznej i kostycznej. Dobrą ilustracją takiego punktu widzenia
jest praca [GGU06a], z której wynika że podstawowe własności algebroidów Lie’go, takie jak skośna symetria
nawiasu, czy tożsamość Jacobiego nie mają istotnego znaczenia z punktu wiedzenia konstrukcji dynamiki. W
związku z tym Mechanikę Lagranżowską można sformułować w oparciu o znacznie szerszą klasę ogólnych alge-
broidów.

Wiązki wektorowe Podstawowym obiektem naszych zainteresowań będą wiązki wektorowe. Dla danej wiązki
wektorowej σ : E → M , przez σ∗ : E∗ → M będziemy oznaczać wiązkę do niej dualną. Symbol

〈
·, ·
〉
σ

:
E∗ ×M E → R będzie oznaczał kanoniczny produkt wiązek σ∗ oraz σ. Z naszej perspektywy najważniejszymi
przykładami wiązek wektorowych są wiązka styczna τM : TM → M , oraz wiązka kostyczna τ∗M : T∗M → M
do rozmaitości M .

Rozważmy krzywą gładką q : I := [t0, t1]→M . Symbolem q̇(t), albo d
dtq(t), będziemy oznaczać podniesie-

nie styczne krzywej q(t), które jest krzywą w TM rzutującą się na q(t) przy τM .
Obok morfizmów wiązek wektorowych rozumianych w standardowym sensie, będziemy też rozważać pewne

specjalne relacje różniczkowe pomiędzy nimi.

Definicja 1.1 ([Hab6, Definicja 2.1]). Morfizmem Zakrzewskiego (w skrócie MZ) między wiązką wektorową σ1 :
E1 → M1 a wiązką wektorową σ2 : E2 → M2 nazywamy relację różniczkową r ⊂ E1 × E2 dualną do pewnego
morfizmu wiązek wektorowych φ : σ∗2 → σ∗1 . Mówimy, że r leży nad odwzorowaniem bazowym φ : M2 → M1

morfizmu φ. Zwyczajowo MZ oznaczamy symbolem r : σ1 →B σ2, lub przedstawiamy w postaci diagramu

E1

σ1

��

r � ,2E2

σ2

��
M1 M2

φ
oo

.

Zauważmy, że r jest sumą wykresów odwzorowań liniowych ry : (E1)φ(y) → (E2)y dualnych do odwzorowania
φ odpowiednich włókien φy : (E∗2 )y → (E∗1 )φ(y), gdzie y przebiega punkty M2. W szczególności MZ r jest
podwiązką wektorową w σ1 × σ2.

Morfizmy Zakrzewskiego nazywane są również komorfizmani wiązek wektorowych – zob. [Hab5, Dodatek],
gdzie omawiamy szczegółowo to pojęcie.

Podwójną wiązką wektorową (w skrócie p.w.w.) nazywamy rozmaitość gładką wyposażoną w dwie struktury
wiązki wektorowej zgodne w natrualnym sensie [KU99; GR09]. Ważnymi przykładami są przestrzenie totalne
wiązki stycznej i wiązki kostycznej do wiązki wektorowej. Dla wiązki τ : E → M dwie zgodne struktury wiązki
wektorowej na TE to Tτ : TE → TM oraz τE : TE → E, zaś na T∗E, odpowiednio τ∗E : T∗E → E
oraz πE : T∗E → E∗. Tutaj dla danego kowektora ϕ ∈ T∗eE, interpretujemy πE(ϕ) ∈ E∗ jako obcięcie ϕ
do przestrzeni wertykalnej TeE ⊃ VeE ' E. P.w.w. zapisuje się zwykle w postaci diagramu przemiennego, w
którym każda strzałka odpowiada strukturze wiązki wektorowej. W omawianych przykładach są to

TE
τE //

Tσ
��

E

σ

��
TM

τM // M

oraz T∗E
τ∗E //

πE

��

E

σ

��
E∗

σ∗ // M

.

Rdzeń podwójnej wiązki wektorowej definiujemy jako przecięcie jąder obu zgodnych struktur wiązki wektorowej.
Jest to podwiązka przestrzeni totalnej p.w.w. na której obydwie struktury wiązki wektorowej pokrywają się (zob.
[KU99]). Dla struktury p.w.w. (TE, τE ,Tτ), jej rdzeń to podwiązka C = VME ' E wiązki wertykalnej VE =
ker Tσ składająca się z wektorów wertykalnych zaczepionych w punktach bazy M ⊂ E.

Okazuje się, że rozmaitości T∗E oraz T∗E∗ są kanonicznie izomorficzne jako podwójne wiązki wektorowe
[Duf91; MX94]. Odpowiedni izomorfizm, oznaczany

RE : T∗E → T∗E∗ ,

1W tej pracy mówiąc o układzie klasycznym będziemy mieli na myśli układ lagranżowski na wiązce stycznej do rozmaitości, w odróżnieniu
od bardziej ogólnych przypadków układu lagranżowskiego na (wyższych) algebroidach.
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i znany jako izomorfizm Tulczyjewa-Dufour’a (spotyka się też nazwę izomorfizm Mackenziego-Xu),jest antysym-
plektomorfizmem względem kanonicznych struktur symplektycznych na rozważanych wiązkach kostycznych.

Klasyczna trójka Tulczyjewa i mechanika Podczas swoich badań nad formalizmami lagranżowskim i
hamiltonowskim Tulczyjew [Tul76a; Tul76b] odkrył kanoniczny izomorfizm pomiędzy iterowanymi wiązkami
styczno-kostycznymi do danej rozmaitości M

αM : TT∗M → T∗TM ,

będący symplektomorfizmem pomiędzy (TT∗M, dTωM ) – liftem stycznym kanonicznej struktury symplektycznej
(T∗M,ωM ) na wiązce kostycznej doM (zob. dyskusja poprzedzająca Twierdzenie 2.2)– oraz kanoniczną strukturą
symplektyczną (T∗TM,ωTM ) na wiązce kostycznej do TM ; a jednocześnie izomorfizmem podwójnych wiązek
wektorowych (T∗E, τ∗E , πE) oraz (T∗E∗, πE∗ , τ

∗
E∗) (por. poprzedni podrozdział).

Izomorfizm ten można scharakteryzować jako odwzorowanie dualne do kanonicznego flipu

(1.1) κM : TTM → TTM κM :
∂

∂s

∣∣∣
0

∂

∂t

∣∣∣
0
q(t, s) 7−→ ∂

∂t

∣∣∣
0

∂

∂s

∣∣∣
0
q(t, s) .

Innymi słowy, κM przyporządkowuje wektorowi w TTM reprezentowanemu przez homotopię R2 3 (t, s) 7→
q(t, s) ∈M wektor reprezentowany przez „odwróconą” homotopię (t, s) 7→ q(s, t). (Tutaj ∂

∂t

∣∣
0
q(t, s) ∈ Tq(0,s)M

jest krzywą wektorów z TM a zatem ∂
∂s

∣∣
0
∂
∂t

∣∣
0
q(t, s) jest wektorem w TTM rzutującym się na ∂

∂t

∣∣
0
q(t, 0) przy

τTM oraz na ∂
∂s

∣∣
0
q(0, s) przy TτM .) Flip κM jest jednocześnie inwolutywnym izomorfizmem podwójnej wiązki

wektorowej (TTM, τTM ,TτM ), który zamienia miejscami obie zgodne struktury wiązki wektorowej na TTM .
Morfizm αM wraz z izomorfizem „muzycznym” βM : TT∗M → T∗T∗M indukowanym przez kanoniczną

strukturę symplektyczną ωT∗M na T∗T∗M (tj.,
〈
βM (A), B

〉
= ωT∗M (A,B) dla A,B ∈ TT∗M ) daje następu-

jący diagram izomorfizmów podwójnych wiązek wektorowych i symplektomorfizmów

(1.2) T∗TM TT∗M
αMoo βM // T∗T∗M ,

znany jako (klasyczna) trójka Tulczyjewa.
Powyższy diagram zawiera pełną informację geometryczną potrzebną by badać układy mechaniczne na M

(zob. [TU99]). Dynamika układu mieszka w środku – jest ona rozumiana jako równanie różniczkowe pierwszego
rzędu D ⊂ TT∗M w przestrzeni fazowej T∗M . Jego rozwiązania (a więc krzywe p : I → T∗M takie, że
ṗ(t) ∈ Dp(t) dla każdego t ∈ I) to trajektorie fazowe układu. W typowych sytuacjach dynamika to podrozma-
itość lagranżowska generowana z lewej, bądź z prawej strony diagramu. W przypadku dynamiki lagranżowskiej
bez więzów mamy D = (αM )−1(dL(TM)), gdzie L : TM → R to lagranżian, podczas gdy dla dynamiki ha-
miltonowskiej rozważamy D = (βM )−1(dH(T∗M)), gdzie H : T∗M → R jest hamiltonianem.2 Za pomocą
diagramu (1.2) można z powodzeniem opisywać ogólniejsze sytuacje, na przykład gdy D jest generowana przez
rodzinę Morse’a a nie przez pojedynczą funkcję L bądź H , czy też gdy układ oddziałuje ze środowiskiem poprzez
siły zewnętrzne.

Trajektorie fazowe układu wyznaczają jego trajektorie w przestrzeni konfiguracji M . W przypadku lagran-
żowskim, który będzie nas najbardziej interesował w tej pracy, są to rozwiązania równań różniczkowych drugiego
rzędu zwanych równaniami Eulera-Lagrange’a

(1.3) T2τ∗M (TD ∩ T2T∗M) ⊂ T2M, w lokalnych współrzędnych (xa, ẋa) na TM :
d

dt

(
∂L

∂ẋa

)
=

∂L

∂xa
.

Powyżej przez T2M ⊂ TTM oznaczamy elementy holonomiczne, tj. wektory v ∈ TTM dla których oba rzuto-
wania na TM , a więc τTM (v) oraz TτM (v) dają ten sam wynik.

Trójka Tulczyjewa pozwala nie tylko opisać dynamikę w szerokim spektrum sytuacji, ale też odpowiedzieć na
dość ważne i subtelne pytania Mechaniki Analitycznej, na przykład dotyczące (nie)równoważności formalizmów
lagranżowskiego i hamiltonowskiego, czy też o geometrię odwzorowania Legendre’a [TU99].

2Fakt że w tych przypadkach D jest podrozmaitością lagranżowską wynika z tego, że dL(TM) ⊂ T∗TM oraz dH(T∗M) ⊂ T∗T∗M
są rozmaitościami lagranżowskimi w odpowiedniej przestrzeni, zaś αM i βM są symplektomorfizmami.

4



Algebroidy jako morfizmy podwójnych wiązek wektorowych [GU97; GU99]

Definicja 1.2. Struktura ogólnego algebroidu na wiązce wektorowej3 τ : E → M jest zadana przez dwuliniowy
nawias [·, ·] na przestrzeni gładkich cięć SecM (E) wiązki τ , oraz przez parę morfizmów wiązek wektorowych
(lewą oraz prawą kotwicę) ρL, ρR : E → TM nad identycznością na M , dla których spełniona jest reguła
Leibniza

(1.4) [f · a, g · b] = fρL(a)(g) · b− gρR(b)(f) · a+ fg · [a, b]

gdzie a, b ∈ SecM (E) to dowolne cięcia, zaś f, g ∈ C∞(M) dowolne funkcje gładkie. Dodatkowo

(i) Mówimy, że τ jest skośnym algebroidem, jeśli nawias jest skośnie-symetryczny, tzn. [a, b] = −[b, a] (wtedy
w szczególności lewa i praw kotwica są takie same ρL = ρR =: ρ i mówimy po prostu o kotwicy).

(ii) Mówimy że τ jest quasi-algebroidem Lie’go (ang. almost-Lie algebroid), jeśli τ jest skośnym algebroidem i
kotwica ρ odwzorowuje nawias algebroidowy [·, ·] na nawias pól wektorowych na M , tj.

(1.5) ρ[a, b] = [ρ(a), ρ(b)]TM .

(iii) Mówimy że τ jest algebroidem Lie’go, jeśli τ jest quasi-algebroidem Lie’go oraz nawias [·, ·] spełnia tożsa-
mość Jacobiego.

Dwa najważniejsze przykłady algebroidów to: algebroid styczny zdefiniowany na wiązce stycznej do rozma-
itości τM : TM →M (gdzie nawias [·, ·] to nawias Lie’go pól wektorowych na M , zaś kotwica ρ to identyczność
na TM ), oraz algebra Lie’go (rozumiana jako wiązka wektorowa nad punktem τ : g → {pt}, ze swoim nawia-
sem Lie’go [·, ·]g i trywialną kotwicą). Innym bardzo ważnym przykładem, uogólniającym powyższe dwa, jest
algebroid Atiyah’a związany z G-wiązką główną G → Q

π→ M . W tym przypadku struktura algebroidu okre-
ślona jest na wiązce ilorazowej τ : TQ/G → M , nawias algebroidowy to nawias Lie’go G-niezmienniczych pól
wektorowych na Q (naturalnie utożsamianych z cięciami τ ), zaś kotwica ρ : TQ/G → TM to iloraz odwzoro-
wania stycznego Tπ : TQ→ TM . Z punktu widzenia mechaniki, algebroid Atiyah’a opisuje klasyczny układ na
τQ : TQ→ Q zredukowany przez grupę symetrii G.

Wszystkie powyższe przykłady były algebroidami Lie’go. Powszechnie wiadomo [CDW87] że struktura al-
gebroidu Lie’go na τ : E → M może być równoważnie scharakteryzowana jako liniowa struktura Poissona
na wiązce dualnej τ∗ : E∗ → M . Ogólne algebroidy zostały wprowadzone przez Grabowskiego i Urbańskiego
[GU97] poprzez osłabienie tego ostatniego warunku do istnienia liniowego tensora 2-kowariantnego na τ∗ (linio-
wej struktury Leibniza w języku pracy [GU99]).

Twierdzenie 1.3 ([GU97; GU99]). Istnieje jedno-jednoznaczna odpowiedniość pomiędzy ogólnymi strukturami
algebroidu na wiązce wektorowej τ : E →M oraz 2-kowariantnymi tensorami Π ∈ SecE∗(

⊗2
TE∗) liniowymi

względem struktury wiązki wektorowej na τ∗ : E∗ →M .
Składając indukowane odwzorowanie Π̃ : T∗E∗ → TE∗ (zdefiniowane jako kontrakcja Π̃(φ) := ιφΠ) z kano-

nicznym izomorfizmem p.w.w. RE : T∗E → T∗E∗ (zob. strona 3) dostajemy jedno-jednoznaczną odpowiedniość
pomiędzy ogólnymi strukturami algebroidu na τ : E → M oraz morfizmami podwójnych wiązek wektorowych
ε := RE ◦ Π̃ : T∗E → TE∗ rzutującymi się na identyczność na E∗.

W rezultacie otrzymujemy następujący diagram morfizmów p.w.w. analogiczny do klasycznego przypadku (1.2)

(1.6) T∗E
ε // TE∗ T∗E∗ .

Π̃oo

Będziemy go nazywać algebroidową trójką Tulczyjewa.

Dla algebroidu stycznego na τM : TM →M odwzorowanie Π̃ to odwrotność izomorfizmu muzycznego βM ,
zaś ε to odwrotność αM . Zauważmy, że właśnie odwrotności (βM )−1 oraz (αM )−1 używaliśmy poprzednio aby
skonstruować, odpowiednio, dynamikę hamiltonowską i lagranżowską w przypadku klasycznym. W związku z
tym będzie możliwe użycie Π̃ oraz ε aby powtórzyć te konstrukcje dla ogólnego algebroidu. Zajmiemy się tym w
kolejnym podrozdziale.

3W niniejszej pracy symbolu σ : E → M będziemy używać na oznaczenie wiązek bez dodatkowej struktury, zaś symbolu τ : E → M
w sytuacji gdy rozważana wiązka jest wyposażona w strukturę algebroidu. Ta konwencja jest zgodna z oznaczeniem używanym przez nas dla
wiązek stycznych – τM : TM →M ma kanoniczną strukturę algebroidu Lie’go.
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Wobec faktu, że wspomniane wcześniej naturalne mechaniczne przykłady są algebroidami Lie’go, naszki-
cowana wyżej możliwość rozszerzenia geometrycznego rozumienia mechaniki na ogólne algebroidy może się
wydawać niepotrzebna. Zauważmy jednak, że konstruując mechanikę geometryczną w tym ogólniejszym kontek-
ście, rozpoznajemy struktury geometryczne odpowiedzialne za taką możliwość. Zależy ona wyłącznie od struktury
algebroidowej trójki Tulczyjewa i ani tożsamość Jacobiego, ani skośna symetria nawiasu nie są potrzebne w roz-
ważanym formalizmie. Istnieją także argumenty bardziej praktycznej natury. Na przykład koneksje liniowe mają
bardzo elegancki opis w terminach ogólnych algebroidów (z trywialną jedną z kotwic), a z kolei skośne alge-
broidy znalazły pewne zastosowania w mechanice z więzami [Gra+09]. Osobiście uważam, że struktury quasi-
algebroidów Lie’go łączą w sobie dostateczną ogólność z szeroką stosowalnością, która rozciąga się od teorii
sterowania [NHab1], poprzez teorię pól Jacobiego dla problemów wariacyjnych [Hab1], aż po mechanikę wyż-
szego rzędu [Hab5].

Zgodnie z wynikami Twierdzenia 1.3, struktura ogólnego algebroidu na τ : E →M jest opisane przez pewien
morfizm p.w.w. ε. W szczególności ε jest morfizmem pomiędzy wiązkami wektorowymi τ∗E : T∗E → E oraz
Tτ∗ : TE∗ → TM nad ρL : E → TM . Obiekt dualny, oznaczany κ ⊂ TE×TE jest pewną relacją różniczkową.
W istocie (por. Definicja 1.1), jest to przykład morfizmu Zakrzewskiego (nad ρL) pomiędzy wiązkami Tτ : TE →
TM oraz τE : TE → E, dualnymi do, odpowiednio, Tτ∗ oraz τ∗E :

(1.7) TE

Tτ
��

κ � ,2TE

τE

��
TM E

ρLoo

.

Wobec faktu, że ε jest morfizmem nie tylko wiązek wektorowych, lecz również podwójnych wiązek wektorowych,
κ jest w istocie liniowym morfizmem Zakrzewskiego, tj. κ ⊂ TE × TE jest podwiązką wektorową względem
τE × Tτ (dodatkowo będąc również podwiązką względem Tτ × τE – zob. Definicja 1.1). W szczególności,
(τE×Tτ)(κ) ⊂ E×TM jest wykresem prawej kotwicy ρR. W przypadku algebroidu stycznego na τM : TM →
M , odpowiedni morfizm Zakrzewskiego to kanoniczny flip κM (który jest dualny do αM , a także do odwrotności
αM jako że κM jest inwolucją).

Z definicji, para wektorów A,B ∈ TE jest w relacji κ wtedy i tylko wtedy gdy Tτ(A) = ρL(a) i τE(B) = a
dla pewnego a ∈ E, oraz gdy dla dowolnego ϕ ∈ T∗aE zachodzi

(1.8)
〈
ε(ϕ), A

〉
Tτ

=
〈
ϕ,B

〉
τE
.

Powyżej
〈
·, ·
〉

Tτ
: TE∗ ×TM TE → R oznacza produkt pomiędzy wiązkami dualnymi Tτ∗ oraz Tτ , będący

liftem stycznym kanonicznego produktu
〈
·, ·
〉
τ

: E∗ ×M E → R. Przypomnijmy, że dla ustalonego a ∈ E

obcięcie κ
∣∣
(TE)ρL(a)×TaE

jest wykresem odwzorowania liniowego

(1.9) κa : (TE)ρL(a) → TaE .

Wreszcie wobec faktu, że κ oraz ε zawierają dokładnie taką samą informację (są wzajemnie dualne), można rozu-
mieć ogólny algebroid jako parę (τ : E → M,κ : Tτ →B τE) składającą się z wiązki wektorowej i liniowego
morfizmu Zakrzewskiego – po szczegóły odsyłamy do Twierdzenia 3.13. Takie spojrzenie na algebroidy będzie
bardzo ważne w tej pracy.

Mechanika geometryczna na algebroidach [GGU06a] Zgodnie z wynikami Twierdzenia 1.3, ze strukturą
ogólnego algebroidu związany jest diagram morfizmów p.w.w. (1.6) analogiczny do klasycznej trójki Tulczyjewa
(1.2). W pełnej formie (gdzie wszystkie strzałki skierowane w dół są projekcjami na bazę wiązki wektorowej)
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wygląda on następująco

(1.10) T∗E
ε //

τ∗E

""DDDDDDDD

πE

�����������������
TE∗

Tτ∗

##GGGGGGGG
τE∗

�����������������
T∗E∗

Π̃oo

πE∗

""EEEEEEEEE
τ∗E∗

��
















E
ρL //

τ

�����������������
TM

τM

��















E

ρLoo

τ

�����������������

E∗
id //

τ∗

""EEEEEEEE E∗

τ∗

""EEEEEEEE E∗

τ∗

##GGGGGGGGG
idoo

M
id // M M

idoo

.

Analogicznie jak w sytuacji klasycznej, dysponując lagranżianem L : E → R, możemy skonstruować dy-
namikę fazową D := ε(dL(E)) ⊂ TE∗. Dla jej lepszego zrozumienia wygodnie jest wprowadzić następu-
jące odwzorowania: różniczkę Tulczyjewa ΛL := ε(dL) : E → TE∗, oraz odwzorowanie Legendre’a λL :=

τE∗(ε(dL))
(1.6)
= πE(dL) : E → E∗. Jest jasnym, że D = ΛL(E).

Chcielibyśmy teraz zdefiniować algebroidowy analog równań Eulera-Lagrange’a (1.3). Zauważmy jednak, że
dla ogólnej wiązki wektorowej τ : E → M nie mamy a priori żadnej naturalnej relacji pomiędzy krzywymi
bazowymi i krzywymi we włóknach τ ; inaczej niż przypadku algebroidu stycznego na τM : TM → M , gdzie
każdą krzywą bazową można podnieść stycznie do krzywej we włóknach. Wobec tego jest bardziej naturalnym
traktować krzywe w E, a nie krzywe bazowe jako trajektorie rozważanego układu (przekonujący powinien być
ekstremalny przypadek algebry Lie’go τ : g → {pt}, gdzie wszystkie krzywe bazowe są trywialne). W konse-
kwencji, powinniśmy spodziewać się, że równania Eulera-Lagrange’a związane ze strukturą algebroidu na τ będą
raczej równaniami pierwszego rzędu na E niż równaniami drugiego rzędu na M .

Przypomnijmy, że w sytuacji klasycznej definiowaliśmy równania Eulera-Lagrange’a biorąc część holono-
miczną TD. Zauważmy, że skoro D = ΛL(E), mamy TD = TΛL(TE) ⊂ TTE∗, wobec czego TD ∩ T2E∗ =
TΛL(TE) ∩ T2E∗. Ponieważ szukamy równania pierwszego rzędu na E, naturalnym analogiem (1.3) będzie

(1.11) EL = {v ∈ TE | TΛL(v) ∈ T2E∗} ⊂ TE .

Krzywa γ : I → E spełnia to równanie wtedy i tylko wtedy gdy γ̇(t) ∈ EL dla każdego t ∈ I , a więc gdy
TΛL(γ̇(t)) ∈ TTE∗ jest elementem holonomicznym. Oznacza to, że rzuty elementu TΛL(γ̇(t)) = d

dtΛL(γ(t))
na TE∗ za pomocą τTE∗ oraz TτE∗ powinny być równe. Korzystając z diagramu (1.10) łatwo uzyskamy, że
krzywa ΛL(γ(t)) ∈ TE∗ powinna być podniesienem stycznym krzywej λL(γ(t)) ∈ E∗

(1.12) ΛL(γ(t)) =
d

dt
λL(γ(t)) .

Powyższe algebroidowe równanie Eulera-Lagrange’a można schematycznie opisać za pomocą diagramu

(1.13) T∗E

τ∗E
��

ε // TE∗

τE∗

��
I

γ //

λL(γ)

33

ΛL(γ)

((

E
λL //__________

dL

@@

4
� 
 ΛL

44jjjjjjjjjj E∗

∃ podniesienie styczne?

^^ .

Powyżej ciągłe strzałki pochodzą od geometrii algebroidu, przerywane dodatkowo zależą od Lagranżianu L, zaś
kropkowane również od konkretnej krzywej γ.

Zauważmy, że jeśli γ spełnia (1.12), wówczas TΛL(γ(t)) rzutuje się przy TTτ∗ : TTE∗ → TTM na element
holonomiczny w TTM ⊃ T2M . W tym przypadku warunek holonomiczności tłumaczy się jako

(1.14) ρL(γ(t)) = γ̇(t), gdzie γ := τ(γ) : I →M to rzut bazowy krzywej γ.

Mówimy, że krzywa spełniająca warunek (1.14) jest dopuszczalna. W szczególności, rozwiązania równania (1.12)
są zawsze dopuszczalne. Zauważmy, że dla struktury algebroidu stycznego na wiązce τM : TM → M , wobec
równości ρL = idTM , krzywe dopuszczalne to podniesienia styczne krzywych bazowych.
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Wariacyjne sformułowanie mechaniki [GG08] Algebroidowym równaniom Eulera-Lagrange’a (1.12) skon-
struowanym geometrycznie w poprzednim podrozdziale można nadać interpretację wariacyjną. Wariacyjny punkt
widzenia mechaniki będzie kluczowy w niniejszej pracy. Zacznijmy od przyjrzenia się klasycznej sytuacji.

Problem wariacyjny na wiązce stycznej τM : TM → M w swojej standardowej wersji jest określony przez
lagranżian L : TM → R. Dla gładkiej krzywej γ : I = [t0, t1] → TM definiujemy działanie wdłuż γ wzorem
SL(γ) :=

∫
I
L(γ(t))dt. Funkcjonał SL rozważamy tylko dla krzywych γ będących podniesieniami stycznymi

krzywych w M (a więc dla krzywych dopuszczalnych względem struktury algebroidu stycznego – por. (1.14)).
Innymi słowy, γ(t) = q̇(t), gdzie q(t) = τM (γ(t)) jest rzutem bazowym γ(t).

Wariacja wzdłuż krzywej γ to krzywa δγ : I → TTM rzutująca się na γ przy τTM , inaczej pole wekto-
rowe wzdłuż γ. Pośród wszystkich wariacji wzdłuż ustalonego γ moźemy wyróżnić klasę wariacji ze znikającymi
końcami, tj. δγ dla których TτM (δγ(t)) ∈ TM znika w punktach t0 i t1.

W standardowym problemie wariacyjnym rozważamy wariacje generowane przez homotopie (Rysunek 1).
Mianowicie, niech q(t, s) ∈M będzie jedno-parametrową rodziną krzywych bazowych. Z tą homotopią związana
jest naturalna wariacja

δγ(t) =
∂

∂s

∣∣∣
0

∂

∂t
q(t, s)

wzdłuż krzywej γ(t) = q̇(t, 0), gdzie kropka oznacza pochodną względem zmiennej t. Geometrycznie taka wa-
riacja δγ jest generowana przez krzywą ξ(t) := ∂

∂s

∣∣
0
q(t, s) ∈ Tq(t,0)M z użyciem kanonicznego flipu κM :

TTM → TTM :

(1.15) δγ(t) =
∂

∂s

∣∣∣
0

∂

∂t
q(t, s)

(1.1)
= κM

(
∂

∂t

∂

∂s

∣∣∣
0
q(t, s)

)
= κM (ξ̇(t)).

Aby podkreślić znaczenie generatora ξ(t) (zwanego również wariacją infinitezymalną, bądź przesunięciem wir-
tualnym) będziemy używali oznaczenia δξγ := δγ. Dynamikę układu wyliczamy badając różniczkę funkcjonału
działania w kierunkach rozpatrywanych wariacji

〈
dSL(γ), δξγ

〉
:= ∂

∂s

∣∣
0
SL(q̇(·, s)) =

∫
I

〈
dL(γ(t)), δξγ(t)

〉
dt.

q(t, 0)

q(t, s)
ξ(t)

t

s

Rysunek 1: Homotopia generująca wariację krzywej γ(t) = q̇(t, 0) i odpowiadający jej generator ξ(t). Zauważmy,
że homotopia z ustalonym końcem (końcami) odpowiada generatorowi znikającym na końcu (końcach).

Przeniesienie sytuacji klasycznej na ogólne algebroidy jest dość proste. Przyjmijmy, że wiązka τ : E → M
jest wyposażona w strukturę algebroidu opisaną za pomocą morfizmu p.w.w. ε : T∗E → TE∗ bądź, równoważnie,
dualnego do niego morfizmu Zakrzewskiego κ : Tτ →B τE (por. (1.8)). Rozważmy lagranżian L : E → R, oraz
krzywą dopuszczalną γ : I → E nad γ := τ(γ) : I →M . Z krzywą (generatorem) ξ(t) ∈ Eγ(t) możemy związać
wariację dopuszczalną wzdłuż γ generowaną przez ξ:

(1.16) δξγ(t) = κγ(t)(ξ̇(t)) ∈ Tγ(t)E ,

gdzie κa to obcięcie κ do (TE)ρL(a) ×TaE – zob. (1.9). Przez rachunek wariacyjny na algebroidzie τ : E →M
będziemy rozumieli badanie zachowania funkcjonału działania

(1.17) SL(γ) :=

∫
I

L(γ(t))dt

na krzywych dopuszczalnych w E, w kierunkach wariacji dopuszczalnych. To oznacza, że kluczowym obiektem
naszych zainteresowań będzie produkt4

(1.18)
〈
dSL(γ), δξγ

〉
:=

∫
I

〈
dL(γ(t)), δξγ(t)

〉
dt .

4W naszych rozważaniach SL i jego różniczkę dSL rozumiemy w intuicyjnym sensie. Niemniej można tym obiektom nadać ścisłe znacze-
nie w ramach analizy na rozmaitościach Banacha [Mar08] – zobacz również Lemat 1.6.

8



Oczywiście mamy tutaj do czynienia z uogólnieniem sytuacji klasycznej, jako że podniesienia styczne krzywych
bazowych to szczególne przykłady krzywych dopuszczalnych, zaś wariacje generowane przez homotopie to szcze-
gólne przykłady wariacji dopuszczalnych, związanych ze strukturą algebroidu stycznego na τM : TM →M .

Wyprowadzenie algebroidowych równań Eulera-Lagrange’a (1.12) jest teraz dość proste. Mamy∫
I

〈
dL(γ(t)), δξγ(t)

〉
dt

(1.16)
=

∫
I

〈
dL(γ(t)), κγ(t)(ξ̇(t))

〉
dt

(1.8)
=

∫
I

〈
ε(dL(γ(t))), ξ̇(t)

〉
Tτ

dt =∫
I

〈
ΛL(γ(t)), ξ̇(t)

〉
Tτ

=

∫
I

〈
ΛL(γ(t))− d

dt
λL(γ(t)), ξ̇(t)

〉
Tτ

dt+

∫
I

〈 d

dt
λL(γ(t)), ξ̇(t)

〉
Tτ

dt .

Zauważmy, że ΛL(γ(t)) oraz d
dtλL(γ(t)) mają te same rzuty na E∗ oraz na TM (są to, odpowiednio, λL(t) oraz

ρL(γ(t))). Wobec tego ich różnica jest wektorem wertykalnym w TE∗. Z własności produktu
〈
·, ·
〉

Tτ
[KU99],

pierwsza z powyższych całek jest równa całce z części wertykalnej tej różnicy ewaluowanej na ξ(t), zaś druga z
nich jest całką z pochodnej zupełnej d

dt

〈
λL(γ(t)), ξ(t)

〉
τ
. Wobec tego mamy

(1.19)
〈
dSL(γ), δξγ

〉
=

∫
I

〈
V

[
ΛL(γ(t))− d

dt
λL(γ(t))

]
, ξ(t)

〉
τ
dt+

〈
λL(γ(t)), ξ(t)

〉
τ

∣∣∣t1
t0
,

gdzie V[v] ∈ E∗ oznacza część wertykalną wektora v ∈ VE∗ ⊂ TE∗. Zauważmy, że wyprowadzenie powyż-
szego wzoru możemy traktować jako geometryczne całkowanie przez części, gdyż rezultatem naszych działań jest
zapisanie całki z wyrażenia liniowego w ξ̇(t) jako całki z wyrażenia liniowego w ξ(t) oraz całki z pochodnej
zupełnej.

Ze wzoru (1.19) wnioskujemy że, analogicznie jak w sytuacji klasycznej, algebroidowe równania Eulera-
Lagrange’a (1.12) odpowiadają znikaniu części całkowej w wariacji (1.18) funkcjonału działania (1.17).

Twierdzenie 1.4 ([GG08]). Krzywa dopuszczalna γ : I → E spełnia algebroidowe równania Eulera-Lagrange’a
(1.12) wtedy i tylko wtedy gdy〈

dSL(γ), δξγ
〉

=
〈
λL(γ(t1)), ξ(t1)

〉
−
〈
λL(γ(t0)), ξ(t0)

〉
dla każdego generatora ξ(t) ∈ Eγ(t).

Równoważnie,
〈
dSL(γ), δξγ

〉
= 0 dla każdego generatora znikającego w punktach końcowych, ozn. ξ(t) ∈

E0
γ(t).

Koniec końców, mamy dwie konkurencyjne procedury prowadzące do tych samych równań Eulera-Lagrange’a
(1.12) na ogólnym algebroidzie. Mianowicie możemy zbudować mechanikę lagranżowską czysto geometrycznie
używając lewej strony algebroidowej trójki Tulczyjewa (1.10), bądź też wyprowadzić je z odpowiednio rozumia-
nego rachunku wariacyjnego na algebroidzie. Osobiście uważam sposób wariacyjny za bardziej podstawowy niż
sposób geometryczny, pomimo faktu że jest on bardziej skomplikowany formalnie i dłuższy w użyciu. Jedno z
uzasadnień takiego punktu widzenia odwołuje się do faktu, że MZ κ używany do zdefiniowania dopuszczalnych
wariacji pojawia się naturalnie przy redukcji homotopii przez grupę symetrii (a więc także przy redukcji wariacji
generowanych przez homotopie) – zob. Definicja 3.8 – podczas gdy morfizm p.w.w. ε : T∗E → TE∗ nie ma takiej
naturalnej interpretacji, poza byciem obiektem dualnym do κ. Inne zalety podejścia wariacyjnego dobrze widać
przy rozważaniu układów z więzami, gdzie formuły wariacyjne stanowią czytelne wskazówki do skonstruowania
dynamiki. Z drugiej strony, konstrukcje geometryczne bywają nieoczywiste, a w pewnych sytuacjach mogą nawet
nie istnieć. Wobec powyższego w niniejszej pracy będziemy traktować κ jako kluczowy obiekt z punktu widze-
nia dynamiki lagranżowskiej, zaś ε będący morfizmem dualnym do κ, jako obiekt drugorzędny, pojawiający się
podczas odzyskiwania generatora ξ z wariacji działania

〈
dSL(γ), δξγ

〉
.

Dynamika z więzami Moje zrozumienie dynamiki w obecności więzów czerpie z koncepcyjnych prac Tul-
czyjewa [Tul03] dotyczących statyki układów fizycznych. Według jego podejścia, ekwilibria takich układów są
wyznaczone przez zasadę wariacyjną na którą składają się dostępne konfiguracje układu, procesy infinitezymalne,
czyli ruchy jakich układ może doświadczać, oraz jego reakcje na te ruchy (a więc praca, którą należy wykonać
aby zmienić konfiguracje). Artykuł [Tul03] dotyczy głównie statyki, niemniej nie jest to ograniczenia, lecz raczej
konkretna realizacja bardziej ogólnej filozofii. Na przykład aby opisywać układy lagranżowskie powinniśmy prze-
tłumaczyć konfiguracje na krzywe dopuszczalne, procesy infinitezymalne na wariacje dopuszczalne, zaś reakcje na
zmiany funkcjonału działania w kierunku tych wariacji. Prace Tulczyjewa pozwalają również zrozumieć koncepcję
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więzów: są to po prostu ograniczenia w zbiorze konfiguracji i/albo infinitezymalnych procesów danego układu.
Zmienia to także naszą perspektywę patrzenia na równania ruchu: powinniśmy je widzieć nie jako definiujące
układ, lecz raczej jako odbicie konkretnych zasad wariacyjnych będących fundamentem naszego zrozumienia. W
przypadku mechaniki lagranżowskiej z więzami na algebroidach można sformalizować powyższy punkt widzenia
w następującej definicji (będącej prostym rozszerzeniem rozumienia rachunku wariacyjnego przedstawionego w
pracy [GMSL03]).

Definicja 1.5 ([Hab3]). Standardową zasadą wariacyjną związaną ze strukturą ogólnego algebroidu na wiązce τ :
E →M nazywamy trójkę Pst = (L, T st,Wst), składającą się z lagranżianu L : E → R, zbioru dopuszczalnych
krzywych T st, oraz zbioru dopuszczalnych wariacjiWst określonych następująco

T st = {γ : I → E | ρL(γ(t)) = γ̇(t) dla t ∈ I}, oraz Wst = {δξγ(t) | γ ∈ T st, ξ(t) ∈ Eγ(t) dla t ∈ I} .

Uogólnioną (lub ograniczoną) zasadą wariacyjną na τ : E → M nazwiemy trójkę P = (L, T ,W), gdzie
T ⊂ T st oraz W ⊂ Wst to pewne podzbioru nazywane, odpowiednio, krzywymi dopuszczalnymi i wariacjami
dopuszczalnymi zasady P .

Zgodnie z duchem Twierdzenia 1.4, powiemy że krzywa dopuszczalna γ ∈ T jest ekstremalą (bądź trajektorią)
zasady P , co oznaczymy γ ∈ ΓP , wtedy i tylko wtedy gdy istnieją kowektory p0 ∈ E∗γ(t0) oraz p1 ∈ E∗γ(t1) dla
których

(1.20)
〈
dSL(γ), δξγ

〉
=
〈
p1, ξ(t1)

〉
−
〈
p0, ξ(t0)

〉
dla każdej wariacji δξγ ∈ W .5 Innymi słowy, część całkowa wariacji funkcjonału działania

〈
dSL(γ), δξγ

〉
po-

winna znikać dla każdej wariacji dopuszczalnej zasady P .

Jest jasne, że Pst jest szczególnym przykładem uogólnionej zasady wariacyjnej. Zgodnie z Twierdzeniem 1.4,
trajekotrie zasady Pst to dokładnie rozwiązania algebroidowych równań Eulera-Lagrange’a (1.12).

Zauważmy, że w uogólnionej zasadzie wariacyjnej, a priori nie ma związku pomiędzy zbiorem dopuszczal-
nych krzywych T oraz zbiorem dopuszczalnych wariacjiW . Z drugiej strony na algebroidzie stycznym na τM :
TM →M , dzięki interpretacji wariacji dopuszczalnych w terminach homotopii, możemy traktować zbiór wariacji
dopuszczalnych wzdłuż krzywej dopuszczalnej γ(t) ∈ TM jako przestrzeń styczną w γ do rozmaitości (Banacha)
wszystkich krzywych dopuszczalnych na TM . Podobna zależność pozostaje prawdziwa dla dowolnego algebroidu
Lie’go. Ogólniej, można jej użyć jako charakteryzacji większej klasy quasi-algebroidów Lie’go.

Lemat 1.6 ([GG08]). Rozważmy wiązkę τ : E → M wyposażoną w strukturę ogólnego algebroidu. Rozważmy
zbiór krzywych dopuszczalnych T st oraz wariacji dopuszczalnych Wst rozumiane jako podrozmaitości Banacha
rozmaitości krzywych, odpowiednio, C∞(I, E) oraz C∞(I,TE). WówczasWst = TT st wtedy i tylko wtedy gdy
τ jest quasi-algebroidem Lie’go.

Więzy w układzie mechanicznym są zwykle modelowane przez podrozmaitość (lub ogólniej podzbiór) w prze-
strzeni konfiguracyjnej. W formalizmie algebroidowym będzie to pewna podrozmaitość C w przestrzeni totalnej
E wiązki τ . W kontekście naszkicowanego wyżej rozumienia rachunku wariacyjnego, jest jase że powinno się
sprecyzować jak zbiór C przekłada się na dostępne krzywe dopuszczalne i wariacje dopuszczalne układu. W li-
teraturze wyróżniamy zasadniczo dwie, nierównoważne, metody generowania dynamiki z więzów. Są to metoda
nieholonomiczna i metoda wakonomiczna (ang. vakonomic – variational of axiomatic kind [Arn+07]). Uważa
się że dynamika nieholonomiczna opisuje prawdziwy fizyczny ruch układu z więzami [LM95]. Uzyskujemy ją z
zasady Czetajewa (w przypadku więzów liniowych mówimy raczej o zasadzie d’Alemberta lub zasadzie prac wir-
tualnych). Z drugiej strony, dynamika wakonomiczna jest związana z teorią sterowania optymalnego i wyliczana
jest z ograniczonego problemu wariacyjnego. Przeniesienie na algebroidy opisu więzów w układach klasycznych
z pracy [GMSL03], jest dość proste w terminach opisanych wyżej uogólnionych zasada wariacyjnych.

Definicja 1.7 ([Hab3, Definicje 3.6 i 3.8]). Rozważmy podrozmaitość C ⊂ E. Definiujemy wakonomiczną za-
sadę wariacyjną PvakC = (L, T vakC ,Wvak

C ) stowarzyszoną z C jako ograniczenie standardowej zasady wariacyjnej
Pst = (L, T st,Wst), w którym rozpatrujemy tylko krzywe dopuszczalne należące do C i te wariacje dopusz-
czalne, które są styczne do C. A więc

T vakC = TC := {γ ∈ T st | γ(t) ∈ C dla każdego t ∈ I} ⊂ T st , oraz

5Aby opisać układ oddziałujący z otoczeniem, powinniśmy rozszerzyć równanie (1.20) o siły zewnętrzne [Tul11]. W niniejszej pracy nie
będziemy się jednak zajmować takimi sytuacjami, więc pozostajemy przy prostszej wersji.
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Wvak
C := {δξγ ∈ Wst | δξ(t)γ(t) ∈ Tγ(t)C dla każdego t ∈ I} ⊂ Wst .

Nieholonomiczna zasada wariacyjna6 PnhC = (L, T nhC ,Wnh
C ) stowarzyszona z C to ograniczenie standardo-

wej zasady wariacyjnej Pst = (L, T st,Wst), w którym rozpatrujemy te krzywe dopuszczalne, które należą do C,
zaś zbiór wariacji dopuszczalnychWnh

C definiujemy poprzez zasadę Czetajewa. Ściślej rzecz biorąc,Wnh
C składa

się z tych wariacji dopuszczalnych δξγ ∈ Wst które są generowane przez wariacje infinitezymalne ξ(t) których
podniesienie wertykalne Vγ(t)ξ(t) := ∂

∂s

∣∣
0
(γ(t) + sξ(t)) ma wartości w TC:

T nhC := TC , oraz Wnh
C = {δξγ ∈ Wst | Vγ(t)ξ(t) ∈ Tγ(t)C dla każdego t ∈ I} ⊂ Wst.

W szczególnym przypadku struktury algebroidu stycznego na τM : TM →M ekstremale zasad wariacyjnych
PvakC oraz PnhC , w rozumieniu Definicji 1.5, to dokładnie trajektorie, odpowiednio, układu z więzami wakono-
micznymi i nieholonomicznymi na M zadanymi przez zbiór C w standardowym sensie [Arn+07]. Odsyłamy do
[Hab3, Rozdział 3] po szczegółowe omówienie tego zagadnienia. Dla struktury ogólnego algebroidu na wiązce
τ : E → M , zasady PvakC oraz PnhC opisują uogólnienie dynamiki wakonomicznej i nieholonomicznej na alge-
broidy zaproponowane w [GG08].

W tym miejscu warto zauważyć, że powyższe rozumienie dynamiki z więzami w języku uogólnionych zasad
wariacyjnych, stanowiące podstawę naszych wyników z [Hab2; Hab3], jest silnie inspirowane sformułowaniem
mechaniki w języku algebroidów. Istotnie, użycie tych ostatnich pozwala zidentyfikować najważniejsze struktury
geometryczne odpowiedzialne za konstrukcję krzywych i wariacji dopuszczalnych.

Na koniec zaznaczmy, że w tym krótkim wstępie nie wyznaczamy algebroidowych równań ruchu układów z
więzami nieholonomicznymi ani wakonomicznymi, gdyż nie będą one przedmiotem naszych rozważań w tej pracy.
Zainteresowanych czytelników odsyłamy do [GG08], gdzie znajdą oni opis algebroidowej dynamiki z więzami w
duchu geometrycznych rozważań ze strony 7 z poprzedniego podrozdziału. Niemniej, dla celów Rozdziału 4,
powinniśmy wspomnieć, że dynamikę wakonomiczną często opisuje się w terminach tak zwanych mnożników
Lagrange’a.

Stwierdzenie 1.8. Dla struktury algebroidu na wiązce τ : E → M rozważmy wakonomiczną zasadę waria-
cyjną PvakC = (L, T vakC ,Wvak

C ) stowarzyszoną z więzami C ⊂ E. Niech γ ∈ TC będzie krzywą dopuszczalną.
Przyjmijmy, że istnieje krzywa kowektorów (mnożnik Lagrange’a) λ(t) ∈ Ann(Tγ(t)C) ⊂ T∗γ(t)E taki, że γ jest

ekstremalą standardowej zasady wariacyjnej Pst = (L̃, T st,Wst) dla zmodyfikowanego lagranżianu L̃ : E → R
takiego, że dla każdej wariacji δγ(t) ∈ Tγ(t)E zachodzi〈

dL̃(γ(t)), δγ(t)
〉

=
〈
dL(γ(t)), δγ(t)

〉
−
〈
λ(t), δγ(t)

〉
.

Wówczas γ jest ekstremalą zasady PvakC .

Podstawowe problemy rozwiązane w tej pracy W powyższym tekście omówiliśmy pokrótce panoramę
mechaniki geometrycznej na algebroidach (w sformułowniu używającym trójek Tulczyjewa) w stanie w jakim
ta znajdowała się około roku 2009. Stanowiło to punkt wyjścia dla moich własnych badań w tej dziedzinie. W
szczególności chciałem odpowiedzieć na kilka pytań, naturalnych w świetle zaprezentowanej wyżej teorii:

• Rozwiązania algebroidowych równań Eulera-Lagrange’a (1.12) to ekstremale problemu wariacyjnego, a
więc krzywe spełniające warunki optymalności pierwszego rzędu. Tymczasem rozpatrywanie warunków
drugiego rzędu prowadzi, w klasycznym przypadku, do równań Jacobiego. Wobec tego naturalne wydaje
się pytanie jak wyglądają algebroidowe analogi równania Jacobiego? Idąc tym samym tropem, możemy
spytać czy klasyczne wyniki Morse’a dotyczące punktów sprzężonych mają uogólnienia algebroidowe?

• Jak wygląda analog formalizmu algebroidowego dla problemów wyższego rzędu? Przez te ostatnie mam
na myśli problemy znalezienia krzywych (bądź to trajektorii układu mechanicznego, bądź też ekstremal
problemu wariacyjnego) wyznaczonych przez lagranżiany zależne od wyższych dżetów tych krzywych. W
szczególności, ciekawym problemem samym w sobie jest zdefiniowanie wyższych analogów algebroidów
(Lie’go) w sposób uzasadniony z punktu widzenia rachunku wariacyjnego.

6Dla uniknięcia nieporozumień w pracy [Hab3] używaliśmy nazwy nieholonomiczna zasada ruchu, jako że dynamika nieholonomiczna
jest uznawana za nie-wariacyjną.
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• Na koniec możemy zadać pytanie, czy można użyć filozofii patrzenia na więzy w mechanice pochodzą-
cej od Tulczyjewa i inspirowanej algebroidowym sformułowaniem mechaniki do badania różnic między
mechaniką nieholonomiczną i wakonomiczną dla ustalonego zestawu więzów?

W dalszej części pracy przedstawię rozwiązania powyższych problemów. Zauważmy, że zgodnie z uwagą zawartą
w drugim akapicie wstępu historycznego, pierwsze dwa pytania można rozumieć jako poszukiwanie geometrycz-
nej istoty równania Jacobiego, czy też, odpowiednio, mechaniki/rachunku wariacyjnego wyższego rzędu.
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2 Teoria pól Jacobiego [Hab1]

Klasyczna teoria pól Jacobiego Rozważmy rozmaitość riemannowską (M, g). Symbolem ∇ oznaczmy
stowarzyszoną koneksję Levi-Civity, symbolem R tensor krzywizny i przyjmijmy że ζ : I = [t0, t1] → M jest
geodezyjną, tj. rozwiązaniem równania ∇ζ̇ ζ̇ = 0. Pole Jacobiego definiujemy jako pole wektorowe J(t) wzdłuż
ζ(t) (tzn. J(t) ∈ Tζ(t)M ) spełniające poniższe równanie różniczkowe drugiego rzędu (równanie Jacobiego)

(2.1) ∇ζ̇∇ζ̇J +R(J, ζ̇)ζ̇ = 0 .

Tego typu obiekty pojawiają się naturalnie w kontekście warunków optymalności drugiego rzędu dla geode-
zyjnych. W szczególności, jeśli t 7→ ζ(t, s), gdzie s ∈ (−ε, ε), jest jedno-parametrową rodziną geodezyjnych
(kongruencją geodezyjną) wokół ζ(t) := ζ(t, 0), wówczas przesunięcie wirtualne J(t) := ∂s|0ζ(t, s) spełnia
równanie (2.1). Innymi słowy, równanie Jacobiego to prolongacja styczna równania geodezyjnego∇ζ̇ ζ̇ = 0.

Co więcej, zakładając że ζ jest geodezyjną, pierwsza wariacja funkcjonału energii E [ζ] := 1
2

∫
I
g(ζ̇(t), ζ̇(t))dt

znika, zaś jego druga wariacja ewaluowana na polach X oraz Y wzdłuż ζ (znikających na końcach) wynosi

(2.2) δ2E [ζ](X,Y ) = −
∫
I

g
(
Y,∇ζ̇∇ζ̇X +R(X, ζ̇)ζ̇

)
dt .

Jak więc widzimy, równanie Jacobiego (2.1) jest związane ze znikaniem wyrazu całkowego w drugiej wariacji
funkcjonału energii.

Teoria Morse’a [Mil63] rozszerza powyższą obserwację, łącząc własności δ2E [ζ](·, ·) z istnieniem punktów
sprzężonych. Przypomnijmy, że punkty ζ(t0) oraz ζ(t1) nazywamy sprzężonymi wzdłuż ζ, gdy istnieje nietry-
wialne pole Jacobiego J(t) wzdłuż ζ(t), które znika w punktach t0 i t1. Zgodnie z twierdzeniem Morse’a [Mil63],
dwuliniowa forma symetryczna δ2E [ζ](·, ·) ma nietrywialną przestrzeń zerową wtedy i tylko wtedy gdy punkty
ζ(t0) oraz ζ(t1) są sprzężone wzdłuż ζ. Ponadto, ta przestrzeń jest rozpięta przez pola Jacobiego realizujące to
sprzężenie. Co więcej, przestrzeń ujemna formy δ2E [ζ](·, ·) ma zawsze skończony wymiar równy liczbie punktów
sprzężonych (liczonych z krotnościami) wzdłuż ζ leżących pomiędzy ζ(t0) oraz ζ(t1).
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Cele pracy W [Hab1] chciałem rozwinąć teorię pól Jacobiego dla układów mechanicznych na algebro-
idach. W oryginalnym ujęciu pola Jacobiego definiujemy dla geodezyjnych na rozmaitości riemannowskiej, nie-
mniej dość prosto można rozszerzyć teorię na dowolny układ lagranżowski na wiązce stycznej τM : TM → M .
Mianowicie, naturalnie jest zdefiniować pole Jacobiego wzdłuż trajektorii takiego układu jako rozwiązanie pro-
longacji stycznej odpowiedniego równania Eulera-Lagrange’a. Postępując analogicznie można dalej rozszerzyć
teorię na układy lagranżowskie związane ze strukturą algebroidu na wiązce wektorowej τ : E → M . Oczywiście
powinniśmy przy tym pamiętać że dla układów na algebroidach trajektorie należy rozumieć raczej jako krzywe
dopuszczalne w E, niż krzywe bazowe – zob. dyskusja na stronie 7.

Powstaje w tym miejscu pytanie o naturę geometryczną algebroidowych analogów równania Jacobiego
(2.1) uzyskanych w ramach powyższego programu. Jest to interesujące nawet w przypadku standardowego układu
lagranżowskiego na wiązce stycznej, gdzie nie mamy bezpośredniego uogólnienia pojęcia krzywizny. W [Hab1]
zajmowałem się tym problemem, i odkryłem że równanie Jacobiego jest tak naprawdę rzutem równania Eulera-
Lagrange’a określonego na algebroidzie będącym liftem stycznym wyjściowej struktury algebroidu na wiązce τ .
Co więcej, ów nowy algebroid nie jest algebroidem stycznym dla żadnej rozmaitości! Skonstruowaliśmy w ten
sposób ciekawy przykład sytuacji, w której formalizm mechaniki geometrycznej na algebroidach jest przydatny
nawet w sytuacji gdy nie chcemy wychodzić poza klasyczne układy lagranżowskie na wiązkach stycznych.

Ponadto, nadal pozostając w świecie układów lagranżowskich na algebroidach, chciałem zrozumieć czym
jest druga wariacja funkcjonału działania (1.17). W szczególności udało mi się pokazać, że wyniki Morse’a
wiążące pola Jacobiego z przestrzenią zerową drugiej wariacji pozostają w mocy w tej sytuacji. W dowodzie
kluczowym argumentem była wspomniana interpretacja równania Jacobiego jako rzutu algebroidowego równania
Eulera-Lagrange’a na lifcie stycznym wyjściowego algebroidu.

Na koniec podkreślmy że w rozważanej pracy dla uproszczenia zajmowałem się strukturami algebroidów
skośnych (a więc zakładamy, że nawias [·, ·] jest skośnie-symetryczny, zaś lewa i prawa kotwica są tożsame
ρL = ρR = ρ), nie korzystając z ogólności dopuszczalnej przez Definicję 1.2. Okazało się jednak że, aby zapewnić
rozsądne własności pól Jacobiego i drugiej wariacji funkcjonału działania, bardziej właściwe jest ograniczenie się
do mniejszej klasy quasi-algebroidów Lie’go. Co więcej, dla zapewnienia symetrii drugiej wariacji powinniśmy
pracować z algebroidami Lie’go.

Rozszerzenie teorii pól Jacobiego na algebroidy Klasyczne równanie Jacobiego (2.1) wyprowadza się
jako prolongację styczną równania geodezyjnego. Podobną procedurę można zastosować do dowolnego układu
lagranżowskiego na algebroidzie. Rozważmy lagranżian L : E → R określony na przestrzeni totalnej wiązki
wektorowej τ : E → M wyposażonej w strukturę algebroidu skośnego. Niech t 7→ γ(t, s) ∈ E będzie rodziną
rozwiązań równania (1.12) sparametryzowaną przez s. Wówczas

d

ds

∣∣∣∣
0

d

dt
λL(γ(t, s))

(1.12)
=

d

ds
ΛL(γ(t, s)) = TΛL(∂s

∣∣
0
γ(t, s)) .

Po zastosowaniu flipu κE∗ aby odwrócić kolejność różniczkowania po lewej stronie, dostajemy że δγ(t) :=
∂s
∣∣
0
γ(t, s) spełnia równanie

(2.3)
d

dt
TλL(δγ(t)) = κE∗ ◦ TΛL(δγ(t)) .

Powyższe równanie to prolongacja styczna równania (1.12). Jest to uwikłane liniowe równanie różniczkowe pierw-
szego rzędu na krzywą δγ ∈ TγE. Choć kuszącym jest nazwanie (2.3) równaniem Jacobiego, taka definicja nie
zgadzała by się z klasycznym przypadkiem równania (2.1). Zauważmy mianowicie, że w klasycznym układzie
mechanicznym traktowanym jako układ lagranżowski na algebroidzie stycznym, trajektorie γ są podniesieniami
stycznymi trajektorii bazowych. Zatem wychodząc od homotopii krzywych bazowych t 7→ ζ(t, s), dostajemy ho-
motopię γ(t, s) = ζ̇(t, s) składającą się z liftów stycznych krzywych t 7→ ζ(t, s), wobec czego δγ(t) = ∂s

∣∣
0
γ(t, s)

spełniająca równanie (2.3) to wariacja generowana przez homotopię ζ(t, s) (por. rozważania na temat rachunku wa-
riacyjnego na stronie 8). Z drugiej strony, klasyczne pole Jacobiego stowarzyszone z rodziną ζ(t, s) to ∂s

∣∣
0
ζ(t, s),

a więc generator powyższej wariacji. Wobec tego wydaje się bardziej właściwe rozumieć (2.3) jako uwikłane
równanie na generator wariacji δγ. Taki punkt widzenia prowadzi do następującej definicji.

Definicja 2.1 ([Hab1, Definicja 3.4]). Niech γ(t) będzie rozwiązaniem równania (1.12) w danym układzie la-
granżowskim L : E → R określonym na wiązce wektorowej τ : E → M wyposażonej w strukturę algebroidu
skośnego. Przez γ : I →M oznaczmy rzut γ na bazę, tj. γ(t) = τ(γ(t)). Polem Jacobiego wzdłuż γ(t) nazywamy
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krzywą η(t) ∈ Eγ(t), dla której stowarzyszona z nią wariacja dopuszczalna δηγ spełnia równanie (2.3). Innymi
słowy

(2.4)
d

dt
TλL(δηγ(t)) = κE∗ ◦ TΛL(δηγ(t)).

Równanie (2.4) będziemy nazywali (algebroidowym) równaniem Jacobiego.

Już na etapie definicji pola Jacobiego możemy zauważyć wspomnianą pod koniec poprzedniego paragrafu po-
trzebę ograniczenia naszych rozważań do quasi-algebroidów Lie’go. Mianowicie, równanie (2.3) wyprowadzili-
śmy jako prolongację styczną algebroidowego równania Eulera-Lagrange’a (1.12). Wobec tego, skoro rozwiązania
tego ostatniego równania są automatycznie krzywymi dopuszczalnymi, krzywe δγ ∈ TγE spełniające (2.3) będą
należały do przestrzeni stycznej w γ do rozmaitości wszystkich krzywych dopuszczalnych T st – por. Definicja 1.5.
Zgodnie z Lematem 1.6, takie δγ nie musi być postaci δηγ, o ile nie pracujemy ze strukturą quasi-algebroidu
Lie’go. Wobec tego, aby zapewnić istnienie rozwiązań równania (2.4), rozsądnym jest przyjąć dodatkowe założe-
nie, że τ : E →M jest wyposażona w strukturę quasi-algebroidu Lie’go. Szczegółowa dyskusja tego zagadnienia
znajduje się w [Hab1, Uwaga 3.5].

Podsumowując, w proponowanym przez nas podejściu, pole Jacobiego wzdłuż trajektorii γ układu lagranżow-
skiego na algebroidzie to generator η ∈ Eγ wariacji dopuszczalnej δηγ, która spełnia równanie (2.3) będące
prolongacją algebroidowego równania Eulera-Lagrange’a. Tak rozumiane pole Jacobiego η jest rozwiązaniem
uwikłanego liniowego równania różniczkowego drugiego rzędu. Nasza definicja zgadza się z klasycznym rozu-
mieniem znanym z geometrii riemannowskiej. Co więcej w [Hab1, Rozdział 6.1] badaliśmy naturalne uogólnienie
problemu geodezyjnego na algebroidy dowodząc, że w tym przypadku pola Jacobiego w rozumieniu Definicji 2.1
opisywane są dokładnie takim samym równaniem (2.1) co przypadek klasyczny.

Geometria równania Jacobiego Nim sformułujemy główny wynik omawianej pracy musimy wprowadzić
pojęcie liftu stycznego. Mówiąc w skrócie dla dowolnego pola tensorowego Ψ ∈ T •(M) na rozmaitości M , mo-
żemy zdefiniować jego lift styczny dTΨ ∈ T •(TM), który jest polem tensorowym tego samego typu na TM ,
w naturalnym sensie liniowym względem struktury wiązki wektorowej na τM : TM → M i posiadającym
własności funktorialne. Teoria tego typu obiektów została zapoczątkowana przez Morimoto [Mor70], i rozwi-
nęła się w kilku ciekawych kierunkach – zob. n.p. [KMS93; GU95]. W szczególności lift styczny funkcji gładkiej
f ∈ C∞(M) definiuje się po prostu jako jej różniczkę de Rhama df rozumianą jako gładka funkcja liniowa na
TM , tj. dTf(v) =

〈
df, v

〉
gdzie v ∈ TM . Grabowski i Urbański zaobserwowali, że stosując operację liftu stycz-

nego do liniowego 2-kowariantnego pola tensorowego na E∗ opisującego strukturę algebroidu na τ : E → M
(por. Twierdzenie 1.3) dostaniemy liniowe 2-kowiariantne pole tensorowe na TE∗, zadające strukturę algebroidu
na Tτ : TE → TM .

Twierdzenie 2.2 ([GU99]). Niech wiązka τ : E → M będzie wyposażona w strukturę (skośnego) algebroidu
zadaną przez morfizm podwójnych wiązek wektorowych ε : T∗E → TE∗. Wówczas morfizm p.w.w. dTε :=
(αE)−1 ◦ Tε ◦ κE∗ : T∗TE → TTE∗ zadaje strukturę (skośnego) algebroidu na wiązce Tτ : TE → TM .
Mówimy o lifcie stycznym wyjściowej struktury algebroidu na τ . Morfizm Zakrzewskiego opisujący tę strukturę
algebroidu (por. strona 6) to dTκ = κE ◦ Tκ ◦ κE .

Pojęcia liftu stycznego funkcji i liftu stycznego algebroidu pozwalają wyrazić nasz główny wynik.

Twierdzenie 2.3 ([Hab1, Twierdzenie 3.6]). Równanie (2.3) jest algebroidowym równaniem Eulera-Lagrange’a
(1.12) dla układu lagranżowskiego dTL : TE → R określonego na (Tτ,dTε) – lifcie stycznym wyjściowej
struktury algebroidu na wiązce τ . Wynika stąd, że jeśli η jest polem Jacobiego wzdłuż γ, wówczas stowarzyszona
z nim wariacja dopuszczalna δηγ jest rozwiązaniem tego równania Eulera-Lagrange’a.

Dowód powyższego rezultatu polega na sprawdzeniu, że równanie (2.3) zgadza się z konstrukcją (1.13) za-
stosowaną do podniesionego lagranżianu dTL oraz do podniesionej struktury algebroidu (Tτ,dTε). W dowodzie
używamy metody „chodzenia po diagramach przemiennych” (ang. diagram chasing) wspomaganej użyciem pew-
nych dość prostych własności liftu stycznego dTL.

W powyższej interpretacji możemy zastosować formułę wariacyjną (1.19) aby znaleźć związek równania Ja-
cobiego (2.4) z funkcjonałem działania SdTL(·) ewaluowanym na wariacji dopuszczalnej δηγ. Jak się wkrótce
przekonamy, będzie to kluczowy składnik w naszych rozważaniach na temat drugiej wariacji funkcjonału działa-
nia SL(·).
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Inne ważne zastosowanie Twierdzenia 2.3 ma znaczenie teoretyczne. Mianowicie, dla układu lagranżowskiego
na algebroidzie stycznym τM : TM →M możemy zinterpretować pole Jacobiego η ∈ TγM wzdłuż γ(t) ∈ TM
jako TτM -projekcję rozwiązania równania Eulera-Lagrange’a związanego ze strukturą liftu stycznego algebroidu
na TτM : TTM → TM . Istotnie, wystarczy zauważyć, że w tej sytuacji TτM (δηγ) = η. Takie rozumienie
równania Jacobiego było jak dotąd nieobecne w literaturze.

Druga wariacja funkcjonału działania Rozsądne zdefiniowanie drugiej wariacji funkcjonału działania (1.17)
dla układu lagranżowskiego na algebroidzie napotyka szereg trudności technicznych. Aby je zarysować rozważmy
funkcję gładką F : Q → R określoną na rozmaitości Q. Jej drugą wariację w punkcie q ∈ Q w kierunkach
X,Y ∈ TqQ standardowo definiujemy jako

(2.5) δ2F (q)(X,Y ) :=
∂

∂t

∣∣∣
0

∂

∂s

∣∣∣
0
F (q(t, s)) ,

gdzie q(t, s) ∈ Q jest dowolną homotopią taką, że krzywa t 7→ q(t, 0) reprezentuje wektor X , zaś krzywa s 7→
q(0, s) reprezentuje wektor Y . Z punktu widzenia geometrii mamy do czynienia z wyrażeniem ∂

∂t

∣∣
0
∂
∂s

∣∣
0
F (q(t, s)) =

d2
TF (A) =

〈
ddTF (q),A

〉
, gdzie A ∈ TTQ to wektor reprezentowany przez homotopię (t, s) 7→ q(t, s), a więc

X = TτQ(A), oraz Y = τTQ(A). Zauważmy, że dla dowolnego innego wektora A′ ∈ TTQ o tych samych
rzutach mamy 〈

ddTF (q),A
〉
−
〈
ddTF (q),A′

〉
=
〈
dF (q),V[A−A′]

〉
,

gdzie V[A−A′] oznacza część wertykalną różnicyA−A′ ∈ VTQ ⊂ TTQ. Wobec powyższego, druga wariacja
będzie dobrze zdefiniowana wtedy i tylko wtedy gdy formuła (2.5) nie będzie zależeć od konkretnego wyboru
homotopii, tj. gdy dF (q) = 0. Wnosimy stąd, że tylko w punktach krytycznych q funkcji F wzór

(2.6)
∂

∂t

∣∣∣
0

∂

∂s

∣∣∣
0
F (q(t, s)) =

〈
ddTF (q),A

〉
=: δ2F (q)(TτQ(A), τTQ(A))

stanowi dobrą definicję drugiej wariacji funkcji F ([Hab1, Stwierdzenie 4.1]). Zauważmy, że symetria drugiej
wariacji wynika wprost z symetrii drugiej pochodnej (przypomnijmy, że odwrócona homotopia (t, s) 7→ q(s, t)
odpowiada wektorowi κQ(A) z zamienionymi projekcjami na TQ – por. (1.1)):

δ2F (q)(X,Y ) =
∂

∂t

∣∣∣
0

∂

∂s

∣∣∣
0
F (q(t, s)) =

∂

∂s

∣∣∣
0

∂

∂t

∣∣∣
0
F (q(t, s)) =

〈
ddTF (q), κQ(A)

〉
= δ2F (q)(Y,X) .

Naturalnym pomysłem jest teraz zaadoptowanie powyższych rozważań kładąc SL(·) jako F , trajektorię układu
lagranżowskiego γ jako q, oraz przestrzeń wszystkich krzywych dopuszczalnych T st jakoQ. Skoro w klasycznym
przypadku riemannowskim równanie Jacobiego (2.1) oraz druga wariacja (2.2) są wyrażone w termiach generato-
rów wariacji dopuszczalnych – zob. nasze rozważania poprzedzające Definicję 2.1 – rozsądnym jest zdefiniowanie
drugiej wariacji SL wzdłuż γ w kierunkach ξ, η ∈ Eγ jako

(2.7) δ2SL(γ)(δξγ, δηγ)
ozn.
=: δ2SL(γ)[ξ, η] .

W tym miejscu rozsądnie jest założyć dodatkowo, że pracujemy z quasi-algebroidem Lie’go. Wówczas, zgod-
nie z wynikami Lematu 1.6, przestrzeń TγT st jest tożsama z przestrzenią wariacji dopuszczalnych Wst

γ użytą
w definicji trajektorii w wariacyjnym podejściu do mechaniki geometrycznej. Niemniej jednak w świetle Twier-
dzenia 1.4, z uwagi na obecność nietrywialnych wyrazów brzegowych w wariacji

〈
dSL(γ), δξγ

〉
, w ogólności

γ nie będzie punktem krytycznym SL(·) na Q = T st nawet przy tym dodatkowym założeniu. Wobec tego po-
winniśmy rozszerzyć wzór (2.6) aby obejmował on bardziej ogólne sytuacje gdy

〈
dF (q), X

〉
= 0 dla każdego

X ∈ TqQ ∩ kerP , gdzie P jest morfizmem liniowym pomiędzy wiązką styczną τQ : TQ → Q oraz pewną inną
wiązką wektorową σ : F → N . (W interesującej nas sytuacji P : δξγ 7→ (ξ(t0), ξ(t1)) ∈ Eγ(t0) × Eγ(t1).)
Takie uogólnienie jest treścią [Hab1, Lemat 4.3], gdzie dowodzimy że wzór (2.6) stanowi dobrą definicję drugiej
wariacji gdy założymy dodatkowo, że TP (A) jest wektorem zerowym w Tσ : TF → TN . Zauważmy jednak,
że w tej sytuacji możemy stracić symetrię drugiej wariacji, gdyż wektor κQ(A) nie musi rzutować się na wektor
zerowy przy TP , nawet gdy wektor A miał tę własność.

Podsumowując druga wariacja (2.7) będzie dobrze określona wzorem (2.6) przez dowolny element A ∈
TδξγTT st, który rzutuje się na δηγ przy TτT st , oraz należy do jądra TP . Taki wektor możemy dość łatwo skon-
struować za pomocą podniesionej struktury algebroidu dTε na Tτ : TE → TM .

16



Lemat 2.4 ([Hab1, Lemat 4.4]). Załóżmy, że wiązka τ : E → M jest wyposażona w strukturę quasi-algebroidu
Lie’go, oraz niech γ będzie rozwiązaniem algebroidowego równania Eulera-Lagrange’a (1.12). Wzór

(2.8) δ2SL(γ)[η, ξ] := d2
TSL(κE ◦ δ∆ξ(δηγ)) =

∫ t1

t0

〈
ddTL(δξγ), κE ◦ δ∆ξ(δηγ)(t)

〉
dt

określa formę dwuliniową δ2SL(γ)(·, ·) : Eτ◦γ ×E0
τ◦γ → R.7 Powyżej δ∆ξ(δηγ) oznacza wariację dopuszczalną

wzdłuż δηγ związaną ze strukturą liftu stycznego algebroidu na Tτ : TE → TM , generowaną przez krzywą
∆ξ ∈ TξE spełniająca warunki Tτ ◦ ∆ξ = ρ(η), oraz taką że ∆ξ(t0), ∆ξ(t1) są wektorami zerowymi w Tτ :
TE → TM . Będziemy nazywali (2.8) drugą wariacją SL(·) wzdłuż γ w kierunkach η i ξ.

Ponadto, następująca zależność wiąże drugą wariację z równaniem Jacobiego (2.4)

(2.9) δ2SL(γ)[η, ξ] :=

∫ t1

t0

〈
∆ξ(t),V[κE∗ ◦ TΛL(δηγ(t))− d

dt
TλL(δηγ(t))]

〉
Tτ

dt.

Powyższego wyniku dowodzi się bezpośrednio. Poprawność definicji δ2SL(γ)[ξ, η] wynika wprost z [Hab1,
Lemat 4.3], ponieważ wektor A = κE ◦ δ∆ξ(δηγ), przy ∆ξ jak w założeniach powyższego twierdzenia, ma
wszystkie żądane własności potrzebne aby poprawnie zdefiniować drugą wariację. Również uzasadnienie wzoru
(2.9) jest natychmiastowe:

δ2SL(γ)[ξ, η] =dTdTSL(κE ◦ δ∆ξ(δηγ))
symetria dTdT

= dTdTSL(δ∆ξ(δηγ))
dTdTSL=dTSdTL=

dTSdTL(δ∆ξ(δηγ)) =
〈
dSL(δηγ), δ∆ξ(δηγ)

〉
.

Powyższe wyrażanie to wariacja funkcjonału działania SdTL(·) w δηγ w kierunku wariacji dopuszczalnej δ∆ξ(δηγ).
Zgodnie z formułą wariacyjną (1.19) można ją wyrazić w terminach algebroidowego równania Eulera-Lagrange’a
związanego ze strukturą liftu stycznego algebroidu na wiązce Tτ : TE → TM Zgodnie z Twierdzeniem 2.3, to
równanie jest dokładnie równaniem (2.4) (wyrazy brzegowe znikają z uwagi na nasze założenia o ∆ξ).

Jak widać, interpretacja równania Jacobiego w terminach algebroidowych równań Eulera-Lagrange’a uzyskana
w Twierdzeniu 2.3 pozwoliła na bezpośrednie wyliczenie wzoru (2.9). Zwróćmy uwagę, że analogiczne wyliczenie
klasycznego wzoru (2.2) jest dość długie i skomplikowane [Mil63].

Teoria Morse’a Uzyskane wyżej rezultaty pozwalają uogólnić wybrane aspekty klasycznej teorii Morse’a.
Dość zaskakująco, symetria δ2SL(γ)[ξ, η] (oczywiście aby mówić o symetrii musimy ograniczyć nasze rozważania
do generatorów znikających na końcach ξ, η ∈ E0

γ), zależy od algebroidowej tożsamości Jacobiego.

Lemat 2.5 ([Hab1, Lemat 4.6]). Niech γ będzie rozwiązaniem algebroidowego równania Eulera-Lagrange’a
(1.12) związanych ze strukturą quasi-algebroidu Lie’go na wiązce τ : E → M . Jeśli rozważany algebroid jest
Lie’go, wówczas druga wariacja δ2SL(γ)[·, ·] jest symetryczna po ograniczeniu do E0

τ◦γ × E0
τ◦γ .

W dowodzie porównujemy wartości dTdTSL(δ∆ξ(δηγ)) oraz dTdTSL(δ∆η(δξγ)) dla generatorów ∆ξ ∈
TξE oraz ∆η ∈ TηE związanych relacją κ. Równość κE [δ∆ξ(δηγ)] = δ∆η(δξγ), która gwarantuje symetrię
drugiej wariacji, jest równoważna tożsamości Jacobiego. W [Hab1, Rozdział 6.2] pokazujemy, że w istocie dla
układu lagranżowskiego na algebrze skośnej (g, [·, ·]g) symetria drugiej wariacji jest równoważna spełnianiu przez
nawias [·, ·]g tożsamości Jacobiego.

Jako bezpośredni wniosek z formuły wariacyjnej (2.9), otrzymujemy

Twierdzenie 2.6 ([Hab1, Twierdzenie 4.7]). Rozważmy układ lagranżowski L : E → R na quasi-algebroidzie
Lie’go na wiązce τ : E →M , i niech γ będzie rozwiązaniem algebroidowego równania Eulera-Lagrange’a (1.12).
Krzywa η ∈ Eτ◦γ jest polem Jacobiego wzdłuż γ wtedy i tylko wtedy gdy δ2SL(γ)[η, ξ] = 0 dla każdego ξ ∈ E0

τ◦γ .
Jeżeli τ jest wyposażona w strukturę algebroidu Lie’go, wówczas przestrzeń zerowa symetrycznej formy dwuli-

niowej δ2SL(γ)[·, ·] : E0
τ◦γ × E0

τ◦γ −→ R składa się z pól Jacobiego wzdłuż γ znikających na końcach t0 oraz t1
(tzn. jeśli przestrzeń zerowa jest nietrywialna to punkty γ(t0) i γ(t1) są sprzężone wzdłuż γ). Krotność γ(t0) oraz
γ(t1) jako punktów sprzężonych wzdłuż γ jest równa wymiarowi tej przestrzeni zerowej.

Ten wynik uogólnia związki pomiędzy punktami sprzężonymi oraz wymiarem przestrzeni zerowej drugiej
wariacji δ2SL(γ)[·, ·] znany z klasycznej teorii Morse’a.

7Przypomnijmy, że symbolem Eτ◦γ oznaczamy krzywe w E rzutujące się na krzywą bazową τ ◦ γ, zaś symbolem E0
τ◦γ podzbiór tych

krzywych, które dodatkowo zerują się na końcach.
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3 Teoria wyższych algebroidów [Hab4; Hab5; Hab6]

Rys ogólny Cykl artykułów, który omówimy w tej części pracy był poświęcony podstawom geometrycznym
mechaniki i rachunku wariacyjnego wyższego rzędu. Mówiąc ściślej, wzorując się na algebroidowym sformu-
łowaniu mechaniki opisanym we Wstępie chcieliśmy zdefiniować możliwe ogólną klasę struktur geometrycz-
nych (będziemy, na razie nieformalnie, mówić w tym kontekście o wyższych algebroidach) pozwalającą stworzyć
formalizm geometryczny mechaniki lagranżowskiej/rachunku wariacyjnego dla układów zależących od po-
chodnych wyższego rzędu.

Aby zagwarantować, że proponowane przez nas konstrukcje opisują rzeczywistość, badania prowadziliśmy
stopniowo. Zaczynając od [Hab4] zajmowaliśmy się klasycznym problemem wariacyjnym znalezienia krzywych
ekstremalnych dla lagranżianu zależącego od pochodnych k-tego rzędu. W pracy udało się nam zidentyfikować
kluczowe składniki geometryczne konstytuujące formalizm rachunku wariacyjnego w takiej sytuacji, jak również
wprowadzić konstrukcje geometryczne odpowiedzialne za k-krotne całkowanie przez części – operację która natu-
ralnie pojawia się przy wyliczaniu równań Eulera-Lagrange’a wyższego rzędu z odpowiedniej zasady wariacyjnej.

Pamiętając, że algebroidy Lie’go zostały wprowadzone jako redukcje wiązek stycznych do grupoidów Lie’go,
w pracy [Hab5] badaliśmy redukcje wiązek stycznych wyższego rzędu, mając na celu skonstruowanie naturalnych
przykładów wyższych algebroidów. W efekcie odkryliśmy prolongacje quasi-algebroidów Lie’go które, obok wyż-
szych wiązek stycznych omawianych w [Hab4], powinny być podstawowymi przykładami wyższych algebroidów.
Okazuje się, że w obu sytuacjach strukturą istotną z punktu widzenia rachunku wariacyjnego jest pewna relacja
różniczkowa, podobna do morfizmu Zakrzewskiego κ : Tτ →B τE znanego nam już z teorii pierwszego rzędu
(zob. strona 6).

Ta obserwacja stanowiła podstawę ostatniej pracy z rozważanego cyklu [Hab6], gdzie formułujemy ogólną
teorię wyższych algebroidów i badamy ich własności. W szczególności pokazujemy że zaproponowana przez
nas konstrukcja pozwala stworzyć dobrze określony formalizm rachunku wariacyjnego, zawierający jako przy-
padki szczególne wszystkie omawiane wyżej przykłady, a więc zarówno ogólne algebroidy (przypadek pierwszego
rzędu) jak też wyższe wiązki styczne i prolongacje quasi-algebroidów Lie’go (dowolnego rzędu).

Jeszcze raz podkreślmy, że perspektywa wariacyjna była dla nas kluczowa. Jak już argumentowaliśmy na
stronie 9, chociaż algebroidową dynamikę lagranżowską bez więzów można zdefiniować czysto geometrycznie,
użycie sformułowania wariacyjnego daje jasne wskazówki jak postępować gdy sytuacja się komplikuje. Dzięki
temu minimalizujemy ryzyko, że stworzymy teorię oddzieloną od naturalnych przykładów.

Omawiając wyniki z prac [Hab4; Hab5; Hab6] zachowamy wspomniany wyżej stopniowy układ treści, w
którym każdy kolejny krok motywuje następny.

Geometryczne całkowanie przez części [Hab4] Przy wyprowadzaniu algebroidowych równań Eulera-
Lagrange’a (1.12) z zasady wariacyjnej (zob. strona 8) możemy wyróżnić dwa podstawowe kroki. Po pierwsze
dualizujemy morfizm Zakrzewskiego κ : Tτ →B τE aby odzyskać lift styczny generatora, a więc ξ̇(t) ∈ TE, z
wariacji dopuszczalnej δξγ(t) = κγ(t)(ξ̇(t)). W rezultacie możemy przedstawić wariację działania

〈
dSL(γ), δξγ

〉
jako całkę z wyrażenia postaci 〈

kowektor w TE∗, ξ̇(t)
〉

Tτ
.

W kolejnym kroku całkujemy przez części (zob. strona 9), a więc przekształcamy powyższy produkt w sumę
wyrażenia liniowego w ξ(t) oraz pochodnej zupełnej:

〈
kowektor w TE∗, ξ̇(t)

〉
Tτ

=
〈
kowektor w E∗, ξ(t)

〉
τ

+
d

dt
funkcja(t) .
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Scałkowanie powyższego wyrażenia prowadzi wprost do równania (1.19) oraz do Twierdzenia 1.4. Jak się niedługo
przekonamy, przy wyprowadzaniu równań Eulera-Lagrange’a rzędu k, potrzebne jest k-krotne całkowanie przez
części. Sprowadza się ono do znalezienia następującej tożsamości

〈
kowektor w TkE∗, tkξ(t)

〉
Tkτ

=
〈
kowektor w E∗, ξ(t)

〉
τ

+
d

dt
funkcja(t) ,

gdzie tkξ(t) ∈ TkE oznacza k-te podniesienie styczne generatora ξ(t) – szczegóły wyjaśniamy poniżej.
Podstawowym celem pracy [Hab4] było znalezienie ścisłego geometrycznego opisu procedury całkowania

przez części i zastosowanie jej do problemu wariacyjnego na wyższej wiązce stycznej rzędu k.

Wyższe wiązki styczne Podczas omawiania wyników pracy [Hab4], głównym przedmiotem naszych zain-
teresowań będą wyższe wiązki styczne (k-tego rzędu) τkM : TkM → M . Punkty w przestrzeni totalnej takiej
wiązki, nazywane k-prędkościami, definiuje się jako klasy równoważności relacji k-styczności krzywych w punk-
cie [Sau89]. Każdą gładką krzywą q : I → M możemy podnieść do krzywej jej k-tych klas styczności w TkM ,
którą będziemy oznaczać symbolem tkt q(t), lub po prostu tkq(t). Będziemy mówili o k-tym podniesieniu stycznym
krzywej q(t). W szczególnym przypadku k = 1 mamy po prostu do czynienia z wiązką styczną T1M = TM , zaś
t1q(t) = q̇(t) to znane nam już podniesienie styczne krzywej bazowej (zob. strona 3).

Zwróćmy uwagę, że dla k > 1, wiązka τkM nie jest wiązką wektorową, lecz szczególnym przykładem wiązki
gradowanej rzędu k (zob. Definicja 3.5), a więc τkM jest rozwłóknieniem lokalnie trywialnym, wyposażonym w
atlas, w którym funkcje przejścia są wielomianami stopnia k. Ściślej rzecz biorąc, lokalne współrzędne (xa) na
M generują współrzędne indukowane (xa, ẋa = xa,(1), ẍa = xa,(2), . . . , xa,(k)) na TkM , które uzyskujemy
przez następującą procedurę podnoszenia [Mor70] xa,(α)(vk) := dα

dtα

∣∣
t=0

xa(q(t)), gdzie k-prędkość vk ∈ TkM

jest reprezentowana przez krzywą q : (−ε, ε) → M w punkcie t = 0, tj. vk = tkt=0q(t). Współrzędne xa,(α)

są w naturalny sposób gradowane – po prostu przypisujemy wagę α współrzędnej xa,(α). Odpowiednie reguły
transformacyjne wyglądają następująco

(3.1) xa
′

= xa
′
(x), ẋa

′
=
∂xa

′

∂xb
ẋb, ẍa

′
=
∂xa

′

∂xb
ẍb +

∂2xa
′

∂xb∂xc
ẋbẋc , xa

′,(3) =
∂xa

′

∂xb
xb,(3) + . . .

a więc mamy zgodność wag po lewej i po prawej stronie powyższych równości.
Z TkM możemy stowarzyszyć wieżę rozwłóknień afinicznych (ostatnie z nich jest w istocie liniowe)

(3.2) TkM −→ Tk−1M −→ Tk−2M −→ . . . −→ TM −→M ,

w której rzutowania na wiązki niższego rzędu uzyskujemy traktując k-tą klasę styczności jako szczególną (k− 1)-
wszą klasę styczności. Indukowane rzutowania z TkM na TlM , gdzie l ≤ k, będziemy oznaczali przez τkl,M :

TkM → TlM .
Obiektem podobnym do TkM jest iterowana wiązka styczna (k-tego rzędu) T(k)M := T . . .TM , uzyskana

przez k-krotne działanie funktora stycznego T na rozmaitość M . Rozmaitość T(k)M jest naturalnie rozwłókniona
nad M i odpowiednie rzutowanie bazowe będziemy oznaczać przez τ (k)

M : T(k)M → M . Zauważmy, że po-
między przestrzeniami totalnymi (iterowanych) wyższych wiązek stycznych oraz iterowanych wiązek stycznych
zachodzą naturalne inkluzje, na przykład TkM ⊂ T(k)M oraz TnTmM ⊂ T(n+m)M , itp. Odsyłamy do [Hab4,
Rozdział 2] po szczegóły techniczne tego zagadnienia.

Szczególnie przydatne będą dla nas wyższe i iterowane wiązki styczne wiązki wektorowej σ : E → M .
Zauważmy, że wiązki Tkσ : TkE → TkM oraz T(k)σ : T(k)E → T(k)M mają strukturę wiązki wektorowej
dziedziczoną z σ. Również kanoniczny produkt

〈
·, ·
〉
σ

: E∗ ×M E → R pomiędzy wiązkami dualnymi σ∗ i σ
możemy podnieść do niezdegenerowanych produktów〈

·, ·
〉

Tkσ
: TkE∗ ×TkM TkE → R oraz

〈
·, ·
〉

T(k)σ
: T(k)E∗ ×T(k)M T(k)E → R

pomiędzy parami wiązek dualnych, odpowiednio, Tk(σ∗) i Tkσ; oraz T(k)(σ∗) i T(k)σ. W istocie, produkt〈
·, ·
〉

Tkσ
jest obcięciem produktu

〈
·, ·
〉

T(k)σ
do TkE∗ ×TkM TkE ⊂ T(k)E∗ ×T(k)M T(k)E.

Morfizmy Υk,σ i υk,σ Rozważmy wiązkę wektorową σ : E → M oraz nieujemne liczby całkowite n i m.
Symbolem T̃n,mE będziemy oznaczali zbiór elementów Φ(n,m) ∈ TnTmE które rzutują się na pewien element
holonomiczny vn+m ∈ Tn+mM ⊂ TnTmM przy TnTmσ : TnTmE → TnTmM . Jest jasne, że T̃n,mE
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jest rozwłóknieniem nad Tn+mM , co będziemy oznaczali symbolem T̃n,mσ : T̃n,mE → Tn+mM . W istocie
T̃n,mσ jest podwiązką wektorową w T(n+m)σ : T(n+m)E → T(n+m)M nad podrozmaitością Tn+mM ⊂
T(n+m)M . Wiązkę T̃n,mσ będziemy nazywali wiązką (n,m)-wektorów semiholonomicznych (ang. bundle of
(n,m)-semiholonomic vectors). Dla liczb n′ ≤ n oraz m′ ≤ m mamy naturalne rzutowanie (n,m)-wektorów
semiholonomicznych na (n′,m′)-wektory semiholonomiczne.

Zdefiniujemy teraz dwa morfizmy wiązek wektorowych Υk,σ : T̃k,kσ → σ oraz υk,σ : T̃k,kσ → Tkσ, które
będą odgrywać kluczową rolę w opisie geometrycznym k-krotnego całkowania przez części. Rozważy (k, k)-
wektor semiholonomiczny Φ = Φ(k,k) ∈ T̃k,kE leżący nad 2k-prędkością v2k ∈ T2kM . Dla i = 0, 1, . . . , k,
przez Φ(i,k−i) ∈ T̃i,k−iE oznaczmy rzuty elementu Φ(k,k) na wektory semiholonomiczne niższego rzędu. Za-
uważy, że wszystkie te elementy leżą nad tą samą k-prędkością vk = τ2k

k,M (v2k) ∈ TkM , a więc możemy je
dodawać we włóknie wiązki wektorowej T(k)σ : T(k)E → T(k)M .

Definicja 3.1. Definiujemy morfizm wiązek wektorowych Υk,σ : T̃k,kσ → σ nad τ2k
M : T2kM →M wzorem

(3.3)
〈
Υk,σ(Φ(k,k)), ξ

〉
σ

:=
〈
Φ(0,k) −

(
k

1

)
Φ(1,k−1) +

(
k

2

)
Φ(2,k−2) + . . .+ (−1)kΦ(k,0), tkξ

〉
T(k)σ

,

gdzie ξ ∈ E∗ jest dowolnym kowektorem takim, że σ∗(ξ) = τ2k
M (v2k), zaś tkξ ∈ TkξE

∗ ⊂ T
(k)
ξ E∗ to dowolny

element rzutujący się na vk ∈ TkM przy Tk(σ∗).
Morfizm wiązek wektorowych υk,σ : T̃k,kσ → Tkσ nad τ2k

k,M : T2kM → TkM definiujemy wzorem

〈
υk,σ(Φ(k,k)),Ψ

〉
Tkσ

=
〈(k + 1

1

)
Φ(0,k) −

(
k + 1

2

)
Φ(1,k−1) + . . .+ (−1)k+1

(
k + 1

k + 1

)
Φ(k,0),Ψ

〉
T(k)σ

,

gdzie Ψ ∈ TkE∗ ⊂ T(k)E∗ to dowolny element rzutujący się na vk ∈ TkM przy Tk(σ∗).

Własności powyższych odwzorowań opisuje następujące twierdzenie.

Twierdzenie 3.2 (Geometryczne całkowanie przez części [Hab4, Twierdzenie 3.2]). Przy powyższych oznacze-
niach:

(a) Υk,σ jest dobrze określone, tj. prawa strona równania (3.3) nie zależy od wyboru elementu tkξ.

(b) Υk,σ oraz υk−1,σ są związane relacją geometryczną opisującą całkowanie przez części

(3.4)
〈
Φ(0,k), tkξ

〉
Tkσ

=
〈
Υk,σ

(
Φ(k,k)

)
, ξ
〉
σ

+
〈
Tυk−1,σ

(
Φ(k,k−1)

)
, tkξ

〉
T(k)σ

,

ważną dla dowolnego Φ(k,k) ∈ T̃k,kE. W ostatnim wyrazie traktujemy Φ(k,k−1) jako wektor w TT̃k−1,k−1E ⊃
T̃k,k−1E;

(c) Υk,σ spełnia zależność rekurencyjną

Υ1,σ(Φ) = V [τTE(Φ)− TτE(Φ)] ,(3.5)

Υk,σ = Υ1,σ ◦Υk−1,TTσ

∣∣∣
T̃kE

.(3.6)

W kolejnym podrozdziale zobaczymy zastosowanie wzoru (3.4) do procedury całkowania przez części. W
tym momencie możemy zauważyć, że kładąc Φ(1,1) = t1ΛL(γ(t)) w (3.5) dostaniemy całkowanie przez części
omawiane przez nas na stronie 9.

Interpretacja morfizmów Υk,σ i υk,σ jako opisujących k-krotne całkowanie przez części sugeruje aby dowodzić
powyższego wyniku przez indukcję. W istocie, w ten sposób w pracy [Hab4] uzasadniamy punkty (a) i (c). Wzór
(3.6) można interpretować jako stwierdzenie, że „k-krotne całkowanie przez części to złożenie (k − 1)-krotnego
całkowania przez części z jednokrotnym całkowaniem przez części”. Wreszcie wzór (3.4) łatwo wynika z definicji
odwzorowań Υk,σ i υk−1,σ , oraz z rozkładu:

Φ(0,k) =

[(
k

0

)
Φ(0,k) −

(
k

1

)
Φ(1,k−1) + . . .+ (−1)k

(
k

k

)
Φ(k,0)

]
+[(

k

1

)
Φ(1+0,k−1) −

(
k

2

)
Φ(1+1,k−2) + . . .+ (−1)k

(
k

k

)
Φ(1+k−1,0)

]
.

20



W pracy [Hab4] omawiamy również inne własności odwzorowań Υk,σ i υk,σ , w szczególności ich funktorialność
oraz wzór rekurencyjny dla morfizmów υk,σ . Co więcej, przy pomocy funktorów Weila i teorii operacji naturalnych
[KMS93], udało się nam wykazać uniwersalność Υk,σ w następującym sensie.

Lemat 3.3 (Uniwersalność Υk,σ [Hab4, Lemat 3.4]). Rozważmy wiązkę wektorową σ : E →M nad rozmaitością
spójną M . Każdy funktorialny morfizm wiązek wektorowych Fσ : T̃k,kσ → σ jest kombinacją liniową morfizmów
τ̃k,kl,l,E ◦ Υl,σ, gdzie τ̃k,kl,l,E : T̃k,kE → T̃l,lE to naturalne rzutowanie indukowane przez TkTkE → TlTlE dla
0 ≤ l ≤ k.

Zastosowania w rachunku wariacyjnym Zastosujemy teraz skonstruowane wcześniej odwzorowania Υk,σ

oraz υk,σ do rachunku wariacyjnego na wyższych wiązkach stycznych. Będziemy rozważali funkcjonał działania8

(3.7) q(·) 7−→ SL(tkq(·)) =

∫ t1

t0

L(tkq(t))dt ,

uzyskany przez całkowanie lagranżianu L : TkM → R ewaluowanego na krzywej dopuszczalnej, tj. na k-tym
podniesieniu stycznym tkq : I → TkM krzywej bazowej q : I = [t0, t1]→M .

Tak jak w naszych wcześniejszych rozważaniach na stronie 8, wariacje dopuszczalne krzywej tkq(t) są gene-
rowane przez homotopie I × (−ε, ε) 3 (t, s) 7→ q(t, s) ∈M , tzn.

δtkq(t) =
∂

∂s

∣∣∣
0
tkt q(t, s) = κk,M

(
tkt
∂

∂s

∣∣∣
0
q(t, s)

)
∈ Ttkq(t)T

kM .

Powyżej κk,M : TkτM → τTkM to izomorfizm wiązek wektorowych, będący analogiem kanonicznego flipu
κ1,M = κM : TτM → τTM (por. (1.1)). Odwzorowanie κk,M definiujemy, podobnie jak κM , poprzez zamianę
kolejności różniczkowania względem zmiennych t is s w homotopiach q(t, s) ∈ M reprezentujących wektory z
TkTM , a więc

κk,M : TkTM 3 tkt t1
sq(t, s) 7−→ t1

st
k
t q(t, s) ∈ TTkM .

Podsumowując, wariacja dopuszczalna powstaje z generatora ξ(t) := ∂
∂s

∣∣
0
q(t, s) ∈ Tq(t)M zgodnie z następującą

formułą

(3.8) δξ(t
kq)(t) = κk,M

(
tkξ(t)

)
,

analogicznie jak w znanym nam wzorze (1.16). Wobec powyższego możemy powiedzieć, że flip κk,M jest klu-
czową strukturą geometryczną odpowiedzialną za konstrukcję wariacji dopuszczalnych dla układu lagranżow-
skiego na TkM .

Podobnie do naszych rozważań ze strony 8 możemy zapisać:〈
dSL(tkq), δξ(t

kq)
〉

:=

∫ t1

t0

〈
dL(tkq(t)), δξ(t

kq)(t)
〉
τ
TkM

dt
(3.8)
=∫ t1

t0

〈
dL(tkq(t)), κk,M (tkξ(t))

〉
τ
TkM

dt =

∫ t1

t0

〈
εk
(
dL(tkq(t))

)
, tkξ(t)

〉
TkτM

dt ,

gdzie εk : (τTkM )∗ → Tk(τ∗M ) to izomorfizm wiązek wektorowych dualny do κk,M : TkτM → τTkM . Tak jak w
przypadku mechaniki na ogólnych algebroidach, wprowadźmy odwzorowania ΛL := εk(dL) : TkM → TkT∗M
oraz λL := τkk−1,T∗M (ΛL) : TkM → Tk−1T∗M .

Zastosujmy teraz wzór (3.4), kładąc σ = τ∗M , Φ(0,k) = ΛL(tkq(t)) ∈ TkT∗M , oraz Φ(k,k) = tkΛL(tkq(t)) ∈
TkTkT∗M . Wynika stąd, że Φ(0,k−1) = λL(tkq(t)), a także Φ(k,k−1) = tkλL(tkq(t)). Zwróćmy uwagę, że
Φ(k,k) = tkΛL(tkq(t)) jest (k, k)-wektorem semiholonomicznym, jako że rzutuje się on na tktkq(t) = t2kq(t) ∈
T2kM . Mamy teraz〈

dSL(tkq), δξ(t
kq)
〉

=

∫ t1

t0

〈
εk
(
dL(tkq(t))

)
, tkξ(t)

〉
TkτM

dt =

∫ t1

t0

〈
Φ(0,k)(t), tkξ(t)

〉
TkτM

dt
(3.4)
=∫ t1

t0

[〈
Υk,τ∗M

(
tk(ΛL(tkq(t)))

)
, ξ(t)

〉
τM

+
d

dt

〈
υk−1,τ∗M

(
tk−1λL(tk(t))

)
, tk−1ξ(t)

〉
Tk−1τM

]
dt .

Ostatecznie otrzymaliśmy
8Używamy tutaj symboli SL, ΛL, czy λL, a także nazw jak krzywa i wariacja dopuszczalna takich samych jak przy omawianiu mechaniki

lagranżowskiej na algebroidach we Wstępie, co może budzić pewien niepokój. Niemniej jednak, obie te sytuacje okażą się niedługo dwoma
specjalnymi przypadkami ogólnego formalizmu wariacyjnego na wyższych algebroidach, co usprawiedliwia przyjętą przez nas konwencję.
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Twierdzenie 3.4 (Formuła wariacyjna dla TkM [Hab4, Twierdzenie 4.2]). Wariacja działania SL na krzywej
dopuszczalnej tkq(t) w kierunku wariacji dopuszczalnej δξ(tkq)(t) wynosi

(3.9)
〈
dSL(tkq), δξ(t

kq)
〉

=

∫ t1

t0

〈
FL,q(t), ξ(t)

〉
τ
dt+

〈
ML,q(t), t

k−1ξ(t)
〉

Tk−1τ

∣∣∣∣∣
t1

t0

.

Powyżej wzorem FL,q(t) := Υk,τ∗M

(
tkΛL(tkq(t))

)
∈ T∗M określamy siłę wzdłuż trajektorii q(t), zaś wzorem

ML,q(t) := υk−1,τ∗M

(
tk−1λL(tkq(t))

)
∈ Tk−1T∗M pęd wzdłuż trajektorii q(t).

W szczególności równanie Eulera-Lagrange’a wyższego rzędu, odpowiadające znikaniu części całkowej w
(3.9) to

(3.10) Υk,τ∗M

(
tkΛL(tkq(t))

)
= 0, lub we współrzędnych

k∑
α=0

(−1)α
dα

dtα

(
∂L

∂xa,(α)
(tkq(t))

)
= 0 .

Zależy ono od 2k-dżetów trajektorii q(t).
Procedura wyznaczania formuły wariacyjnej (3.9) posłuży nam później jako model w dalszych rozważaniach

w tym rozdziale. Wspomnijmy jeszcze, że możemy łatwo rozszerzyć zaprezentowaną teorię aby opisywała od-
działywanie układu z otoczeniem poprzez siły zewnętrzne.

Dyskusja [Hab4] Rzecz jasna problem geometrycznego opisu mechaniki/rachunku wariacyjnego wyższego
rzędu nie jest nowy i był podnoszony wcześniej przez kilku uczonych. W tym kontekście należy wymienić funda-
mentalne prace Tulczyjewa [Tul76a; Tul76b] i ich późniejsze rozwinięcie [Tul76c; Tul07], a także geometryczne
konstrukcje Crampina [Cra90] oraz de Leona i Lacomby [LL89]. Omawiamy je szczegółowo w [Hab4, Roz-
dział 5]. W tym miejscu zaznaczymy tylko, że naszym zdaniem podstawową zaletą zaprezentowanego wyżej po-
dejścia jest fakt, że opisuje ono dokładnie procedurę wyliczania dynamiki z zasady wariacyjnej. Dzięki temu może
ono zostać niemal natychmiastowo uogólnione na układy na wyższych algebroidach.

Wiązki gradowane Wyższe wiązki styczne τkM : TkM →M są elementami ważnej klasy obiektów zwanych
wiązkami gradowanymi.

Definicja 3.5 ([GR12]). Wiązka gradowana (ang. graded bundle) to gładkie rozwłóknienie σk : Ek → M z wy-
różnioną klasą współrzędnych we włóknach (współrzędnych gradowanych) z przypisanymi dodatnimi całkowito-
liczbowymi wagami. Ponadto zakładamy, że współrzędne gradowane zadają utożsamienie włókien z przestrzenią
Rn (dla pewnego n naturalnego), oraz że funkcje przejścia to wielomiany we współrzędnych gradowanych zacho-
wujące wagi. Indeks k wEk oznacza, że wagi wEk są nie większe niż k. Mówimy wówczas że wiązka gradowana
σk jest rzędu k.

Zauważmy, że wiązki gradowane rzędu jeden to po prostu wiązki wektorowe.

Współrzędne gradowane na wiązce gradowanej σk : Ek → M można przyjąć w postaci (xa, yiw) gdzie
(zbędny) indeks w ∈ Z>0 przy yi oznacza, że współrzędna yi jest jednorodna wagi w. Przyjmuje się, że współ-
rzędne bazowe mają wagę zero. Jeśli przez dw oznaczymy liczbę współrzędnych wagi w, wówczas wektor d =
(d1, d2, . . . , dk) będziemy nazywali rangą wiązki gradowanej (ang. rank of a graded bundle).

Z daną wiązką gradowaną σk : Ek → M rzędu k oraz liczbą 0 ≤ j ≤ k możemy związać kanoniczne
rzutowanie z Ek na wiązkę gradowaną rzędu j, oznaczaną przez Ek[j], uzyskaną poprzez usunięcie wszystkich
współrzędnych wagi większej niż j [BGR16, Definicja 1.6]. Ponieważ reguły transformacyjne na Ek dla współ-
rzędnych wagi nie większej niż j zależą wyłącznie od współrzędnych wagi nie większej niż j, opisana konstrukcja
jest poprawna. Wynika stąd, że z wiązką gradowaną σk : Ek → M można stowarzyszyć następującą wieżę roz-
włóknień afinicznych [Vor02]

(3.11) Ek
σkk−1−−−→ Ek−1 → . . .

σ2
1−→ E1 σ1

0−→M,

gdzie Ek[j] oznaczamy dla uproszczenia symbolem Ej .
Wyższa wiązka styczna τkM : TkM → M jest przykładem wiązki gradowanej rzędu k i rangi rangi d =

(n, n, . . . , n) gdzie n = dimM . Wynika to wprost z jej opisu współrzędnościowego ze strony 19. Odpowiadająca
jej wieża rozwłóknień afinicznych to oczywiście (3.2).
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Aby zdefiniować morfizm wiązek gradowanych wygodnie jest wprowadzić równoważny opis tych obiektów
wyrażony w terminach działania multiplikatywnego monoidu liczb rzeczywistych (R, ·). W istocie był to ory-
ginalny punkt widzenia Grabowskiego i Rotkiewicza [GR09; GR12] przy wprowadzaniu wiązek gradowanych.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ogólniejsze obiekty były rozważane wcześniej przez Voronova [Vor02] w
ramach supergeometrii.

Definicja 3.6 ([GR12]). Strukturą jednorodności na rozmaitości F nazywamy gładkie działanie h : R≥0×F → F
monoidu multiplikatywnego (R≥0, ·).9 Innymi słowy, dla każdego t, s ∈ R≥0 i każdego f ∈ F zachodzi

ht(hs(f)) = ht·s(f) .

Dla uproszczenia użyliśmy tutaj oznaczenia ht(·) := h(t, ·).

Zauważmy, że każda wiązka gradowana σk : Ek →M jest wyposażona w kanoniczną strukturę jednorodności
(jest to tak zwane działanie homotetii) dane we współrzędnych gradowanych (xa, yiw) wzorem

(3.12) h(t, (xa, yiw)) = (xa, tw · yiw).

Okazuje się, że prawdziwa jest też implikacja odwrotna: każda struktura jednorodności pochodzi od homotetii
pewnej wiązki gradowanej.

Twierdzenie 3.7 ([GR12]). Niech h : R≥0 × F → F będzie strukturą jednorodności na rozmaitości F . Wówczas
na F istnieje kanoniczna struktura wiązki gradowanej na h0 : F → h0(F ) taka, że struktura jednorodności h jest
wyznaczona przez homotetie tej wiązki.

Innymi słowy pojęcia wiązki gradowanej i struktury jednorodności są równoważne. Z uwagi na powyższy
wynik, morfizm wiązek gradowanych wygodnie jest zdefiniować jako gładkie odwzorowanie pomiędzy wiązkami
gradowanymi, które jest przemienne z odpowiednimi działaniami homotetii. Wiązki gradowane z tak zdefiniowa-
nymi morfizmami tworzą kategorię, którą będziemy oznaczać symbolem GB. Wyróżniamy też pełną podkategorię
wiązek gradowanych stopnia co najwyżej GBk. Wiązki wektorowe wewnątrz klasy wszystkich wiązek gradowa-
nych możemy scharakteryzować nakładając dodatkowy warunek niezdegenerowania na strukturę jednorodności –
por. [GR09, Twierdzenie 2.1]. W szczególności kategoria GB1 to dokładnie kategoria wiązek wektorowych i ich
morfizmów.

Modele wyższych algebroidów [Hab5] W intuicyjnym rozumieniu wyższy algebroid (rzędu k) powinien
być strukturą geometryczną uogólniającą pojęcie k-tej wiązki stycznej w takim samym zakresie jak algebroid
uogólnia pojęcie wiązki stycznej (rzędu 1).

Przypomnijmy, że algebroidy Lie’go wprowadza się zwykle jako redukcje grupoidów Lie’go [Mac05]. Roz-
ważmy grupoid Lie’go G nad cięciem identycznościowym M ⊂ G, z odwzorowaniami źródła i celu, odpowiednio,
α, β : G → M , i z częściowym mnożeniem (g, h) 7→ gh określonym na G ∗ G = {(g, h) | α(h) = β(g)}.
Rozmaitość G jest sfoliowana za pomocą α-włókien Gαx = {g ∈ G | α(g) = x} dla x ∈M .10

Konstrukcja algebroidu Lie’go grupoidu G (zob. [Mac05]) jest prostym uogólnieniem konstrukcji algebry
Lie’go z grupy Lie’go. Jako obiekt geometryczny jest to wiązka wektorowa τ : A(G) → M składająca się z
tych elementów TG, które są zaczepione w punktach bazy M ⊂ G oraz są styczne do foliacji G przez α-włókna,
a więc A(G) = TMGα. Zauważmy, że cięcia wiązki τ można kanonicznie utożsamić z polami wektorowymi
na G, które są niezmiennicze przy prawym działaniu G na sobie. Dodatkową strukturą geometryczną na τ , po-
chodzącą od mnożenia grupoidowego, jest nawias Lie’go na cięciach τ , indukowany przez nawias Lie’go pól
prawo-niezmienniczych na G.

Wychodząc z powyższej konstrukcji jest dość naturalnym konstruowanie wyższego (k-tego rzędu) algebroidu
grupoidu G jako redukcji k-tej wiązki stycznej TkG grupoidu G. W wyniku takiej redukcji uzyskamy wiązkę
τk : Ak(G) = TkMGα →M składającą się z tych k-prędkości w G, które są zaczepione w punktach bazy M ⊂ G
i są styczne do foliacji G przez α-włókna. Innymi słowy, elementy Ak(G) to k-prędkości postaci tkt=0γ(t) gdzie
γ(t) jest krzywą w G spełniającą warunek γ(0) ∈ M i taką, że odwzorowanie źródła α jest stałe wzdłuż γ.
Zauważmy, że tak skonstruowane τk ma naturalną strukturę wiązki gradowanej [GR12] dziedziczoną z wyższej
wiązki stycznej TkG – por. Definicja 3.5.

9Gładkość h (zauważmy, że R≥0 nie jest rozmaitością różniczkową) rozumiemy tym sensie, że h ma rozszerzenie do odwzorowania
h̃ : U × F → F gładkiego w standardowym sensie, określonego na pewnym otwartym otoczeniu R≥0 ⊂ U ⊂ R.

10Konstrukcje używające tej foliacji będziemy zaznaczali dodając górny indeks α do odpowiedniego obiektu.

23



Niejasnym pozostaje, jaka struktura geometryczna na wiązce τk : Ak(G) → M pełni rolę nawiasu Lie’go
obecnego na A(G). Wydaje się bowiem, iż wiązka Ak(G) nie ma żadnej naturalnej operacji nawiasu. Prowadzi
to do naturalnego pytania: jak wygląda struktura na τk : Ak(G) → M dziedziczona z mnożenia grupoido-
wego? W pracy [Hab5] podaliśmy odpowiedź na to pytanie używając języka morfizmów Zakrzewskiego – por.
Definicja 1.1.

Redukcja grupoidów Lie’go Rozważmy grupoid Lie’go G z odwzorowaniami źródła i celu α, β : G → M ,
i prawe działanie G na sobie Rg : h 7→ hg. To działanie przekształca α-włókna na α-włókna, w związku z czym
jego k-te podniesienie styczne TkRg zachowuje TkGα – wiązki styczne k-tego rzędu do α-włókien G. Wynika
stąd, że zbiór odwzorowań TkRg−1 : TgGα → Tkβ(g)G

α, rozpatrywanych punkt po punkcie dla każdego g ∈ G,
definiuje odwzorowanie wiązek gradowanych (k-te odwzorowanie redukcji)

(3.13) TkGα Rk //

τkG

∣∣
TkGα

��

Ak(G)

τk

��
G

β // M,

będące izomorfizmem na włóknach. Powyżej Ak(G) := TkMGα z rzutowaniem τk := τkG
∣∣
Ak(G)

: Ak(G) → M

ma naturalną strukturę wiązki gradowanej jako podwiązka τkG
∣∣
TkGα : TkGα → G. W przypadku k = 1 będziemy

zwyczajowo pomijać indeks, tj. A1(G) =: A(G).
Podczas naszych rozważań na stronie 21 zidentyfikowaliśmy flip κk,M : TkτM → τTkM jako strukturę geo-

metryczną kluczową przy konstrukcji rachunku wariacyjnego na wyższych wiązkach stycznych τkM : TkM →M .
Ponieważ wiązka τk : Ak(G) → M została przez nas zdefiniowana jako redukcja wyższej wiązki stycznej do
grupoidu, i ponieważ zależy nam na zdefiniowaniu wyższego algebroidu w sposób przydatny w rachunku waria-
cyjnym, naturalnym kierunkiem badań jest studiowanie redukcji flipu κk,G przy prawym działaniu G.

Definicja 3.8 ([Hab5, Definicje 3.2 i 3.3]). Zdefiniujmy relację κk ⊂ TkA(G) × TAk(G) jako redukcję kano-
nicznego flipu κk,G :

(3.14) TkTGα
κk,G

∣∣
TkTGα //

TkR1
∣∣
TkTGα��

TTkGα

TRk
∣∣
TTkGα��

TkA(G)
κk � ,2______ TAk(G).

Przerywana linia w powyższym diagramie powinna być rozumiana następująco: para elementów z TkA(G) i
TAk(G) jest w relacji κk wtedy i tylko wtedy, gdy są one rzutami pewnych κk,G-związanych elementów, od-
powiednio, z TkTGα i z TTkGα. Zauważmy, że κk,G odwzorowuje TkTGα ⊂ Tk(TGα) w TTkGα ⊂ T(TkGα).

Dla grupoidu Lie’go G, wiązkę τk : Ak(G) → M , wraz z relacją κk : TkA(G) →B TAk(G), będziemy
nazywali wyższym (k-tego rzędu) algebroidem Lie’go grupoidu G.

Dla k = 1 pojęcie pierwszego rzędu algebroidu Lie’go grupoidu G, zgadza się ze standardowym pojęciem
algebroidu Lie’go grupoidu G. Istotnie, w tej sytuacji κ1 to morfizm Zakrzewskiego (1.7) opisujący strukturę
algebroidu Lie’go na wiązce τ : A(G) → M ([Hab5, Lemat 3.4]). Dalsze własności wyższych algebroidów
(τk, κk) będziemy omawiać w następnym podrozdziale.

Prolongacje quasi-algebroidów Lie’go Z konstrukcji wyższych algebroidów (τk : Ak(G) → M,κk) wy-
nika, że pełna informacja o nich jest zawarta w grupoidzie G oraz we własnościach wyższych funktorów stycznych
Tk i ich iteracji. W istocie, aby zrekonstruować (τk : Ak(G) → M,κk) nie potrzebujemy bezpośredniej wiedzy
o G, a jedynie informacji o algebroidzie pierwszego rzędu (τ : A(G) → M,κ) (por. całkowalność algebroidów
Lie’go [CF03] – struktura grupoidu G jest wyznaczona przez jego algebroid Lie’go). W [Hab5, Twierdzenie 3.5]
podaliśmy odpowiednią procedurę. Co więcej, można ją bezpośrednio powtórzyć dla dowolnego quasi-algebroidu
Lie’go (τ : E →M,κ), co prowadzi do pojęcia prolongacji quasi-algebroidów Lie’go.

Definicja 3.9 ([Hab5, Definicje 4.1 – 4.3]). Rozważmy quasi-algebroid Lie’go (τ : E → M,κ : Tτ →B τE).
Definiujemy indukcyjnie ciąg wiązek τ [k] : E[k] →M :
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• Określamy E[1] := E oraz τ [1] = τ : E →M .

• Przestrzeń totalną E[2] definiujemy jako zbiór κ-niezmienniczych elementów w TE. Okazuje się, że E[2] =
{A ∈ TE : Tτ(A) = ρ ◦ τE(A)}, gdzie ρ : E → TM to kotwica algebroidu (τ, κ).

• Dla k ≥ 2 przestrzeń totalna E[k+1] jest określona wzorem

(3.15) E[k+1] := TE[k] ∩ TkE,

gdzie o E[k] myślimy (korzystając z założenia indukcyjnego) jako o podzbiorze w Tk−1E, a więc zarówno
TE[k] jak też TkE traktujemy jako podzbiory w TTk−1E.

Z (3.15) mamy naturalne zawierania E[k+1] ⊂ TE[k], a stąd rzutowanie τ [k+1]
[k] : E[k+1] ⊂ TE[k]

τ
E[k]→ E[k]. Rzut

bazowy τ [k] : E[k] →M można określić indukcyjnie jako złożenie τ [k] := τ
[k]
[k−1] ◦ τ

[k−1].

Relacje κ[k] ⊂ TkE × TE[k] definiujemy następująco:

• Określamy κ[1] := κ.

• Dla k ≥ 1 kładziemy κ[k+1] :=
(
κEk ◦ Tκ[k]

)
∩
(
Tk+1E × TE[k+1]

)
, tj. κ[k+1] jest obcięciem relacji

κ̃k+1 := κEk ◦ Tκ[k] ⊂ TTkE × TTE[k] do podzbioru Tk+1E × TE[k+1]:

(3.16) TTkE
Tκ[k] � ,2TTE[k]

κ
E[k] // TTE[k]

Tk+1E
κ[k+1] � ,2_______________

� ?

OO

TE[k+1].
� ?

OO

Parę (τ [k] : E[k] →M,κ[k]) będziemy nazywali k-tą prolongacją quasi-algebroidu Lie’go (τ : E →M,κ).11

Zdefiniowane powyżej wiązki τ [k] mają kilka ciekawych własności. Między innymi są to naturalne przykłady
wiązek gradowanych (por. Definicja 3.5). O ich strukturze gradowanej możemy myśleć jak o części wspólnej
kanonicznych struktur bi-gradowanych (zob. [GR12]) na Tk−1E oraz TE[k−1] bi-rzędu (1, k − 1). Co więcej,
okazuje się, że relacja κ[k] jest morfizmem Zakrzewskiego, w naturalnym sensie zgodnym z powyższą strukturą
gradowaną.

Twierdzenie 3.10 ([Hab5, Twierdzenie 4.5]). Prolongacje (τ [k] : E[k] → M,κ[k]) quasi-algebroidu Lie’go
(τ : E →M,κ), dla każdego k ≥ 1 mają następujące własności:

(i) τ [k] : E[k] → M jest podwiązką gradowaną w τk−1
E ◦ τ : Tk−1E → M rzędu k i rangi (r, . . . , r), gdzie

r = rankE. W szczególności, E[k] jest podrozmaitością w Tk−1E.

(ii) Rzutowanie τ [k+1]
[k] : E[k+1] → E[k] ma kilka równoważnych charakteryzacji:

• Odpowiada ono kanonicznemu rzutowaniu E[k+1] → E[k+1][k] w wieży wiązek gradowanych (3.11)
stowarzyszonej z τ [k+1] : E[k+1] →M .

• Jest obcięciem τkk−1,E : TkE → Tk−1E do E[k+1] ⊂ TkE, oraz do E[k] ⊂ Tk−1E.

• Jest obcięciem Tτ
[k]
[k−1] : TE[k] → TE[k−1] do E[k+1] ⊂ TE[k], oraz do E[k] ⊂ TE[k−1].

(iii) Tk−1ρ : Tk−1E → Tk−1TM odwzorowuje E[k] ⊂ Tk−1E na TkM ⊂ Tk−1TM zachowując naturalną
gradację. Co więcej, relacja κ[k] jest morfizmem Zakrzewskiego pomiędzy wiązkami wektorowymi Tkτ :

TkE → TkM oraz τE[k] : TE[k] → E[k], leżącym nad ρ[k] := Tk−1ρ|E[k] : E[k] → TkM :

(3.17) TkE
κ[k] � ,2

Tkτ
��

TE[k]

τ
E[k]

��
TkM E[k].

ρ[k]oo

11W pracy [Hab5, Definicja 4.3] używaliśmy innej nazwy – k-ty algebroid stowarzyszony zE (ang. k-th order algebroid associated withE).
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Ponadto MZ κ[k] jest gradowany (ang. weighted), a więc κ[k] ⊂ TkE × TE[k] jest podwiązką gradowaną w
wiązce produktowej τkE × Tτ [k] : TkE × TE[k] → E × TM z naturalną gradacją dziedziczoną z τkE oraz
Tτ [k].

(iv) Dla k ≥ 2, morfizmy wiązek wektorowych τkk−1,E : TkE → Tk−1E oraz Tτ
[k]
[k−1] : TE[k] → TE[k−1]

przekształcają morfizmy Zakrzewskiego κ[k] na κ[k−1], tj.

(3.18) TkE
κ[k] � ,2

τkk−1,E

��

TE[k]

Tτ
[k]

[k−1]
��

Tk−1E
κ[k−1] � ,2TE[k−1].

(Rozumiemy przez to, że w powyższym diagramie elementy w niższym rzędzie są w relacji κ[k−1] wtedy i tylko
wtedy gdy są one obrazami pewnych κ[k]-związanych elementów w wyższym rzędzie – por. Definicja 3.12.)

(v) Dla każdego k ≥ 1 morfizmy wiązek wektorowych Tkρ : TkE → TkTM oraz Tρ[k] : TE[k] → TTkM
przekształcają morfizm Zakrzewskiego κ[k] na flip κk,M (por. Definicja 3.12), tj.

(3.19) TkE
κ[k] � ,2

Tkρ
��

TE[k]

Tρ[k]
��

TkTM
κk,M // TTkM.

Dowód powyższego wyniku jest dość skomplikowany i wymaga dokładnego zrozumienia struktur bi-gradowa-
nych na Tk−1E oraz TE[k−1], ich wzajemnych powiązań, naturalnych inkluzji pomiędzy wyższymi wiązkami
stycznymi, itp. Zdecydowanie najtrudniejszą jego częścią jest dowód punktu (iii), który prowadzimy indukcyjnie.
Złożenie relacji κ̃k+1 := κEk ◦ Tκ[k] ⊂ TTkE × TTE[k], do którego odwołujemy się w Definicji 3.9 jest mor-
fizmem Zakrzewskiego, jako że zarówno κEk , jak też relacja Tκ[k] są MZ (ta ostatnia z założenia indukcyjnego).
Niemniej dowód że relacja κ̃k+1 obcięta do Tk+1E × TE[k+1] jest morfizmu Zakrzewskiego jest wysoce nietry-
wialny. Korzysta on w istotny sposób z tego, że (τ : E → M,κ) jest quasi-algebroidem Lie’go. Fakt, że MZ κ[k]

jest gradowany został przez nas zauważony dopiero w kolejnej publikacji [Hab6, Stwierdzenie 4.13].
Jak można się było spodziewać, wyższe algebroidy Lie’go grupoidu Lie’go, oraz wyższe wiązki styczne to

przypadki szczególne konstrukcji z Definicji 3.9.

Twierdzenie 3.11 ([Hab5, Twierdzenie 3.5]). Dla każdego k ∈ N, (τk : Ak(G)→M,κk) – k-ty algebroid Lie’go
grupoidu G – jest k-tą prolongacją algebroidu Lie’go (τ : A(G)→M,κ[1]).

Podobnie, para (τkM : TkM → M,κk,M ), składająca się z k-tej wiązki stycznej do rozmaitości M oraz flipu
κk,M : TkτM → τTkM , jest k-tą prolongacją algebroidu stycznego (τM : TM →M,κM ).

W [Hab5, Stwierdzenie 6.3] omawiamy strukturę wyższego algebroidu Lie’go w szczególnym przypadku,
gdy G jest grupą Lie’go (mówimy wówczas o wyższej algebrze Lie’go). Ponadto, ciąg przykładów omawianych
w pracy [Hab5] opisuje wyższe algebroidy Lie’go związane z grupoidem Atiyah’a. Dalsze przykłady prolongacji
quasi-algebroidów Lie’go i wyższych algebroidów Lie’go grupoidów Lie’go (w tym opis ich lokalnej struktury)
omawiamy w preprincie [JR13].

Dyskusja [Hab5] W literaturze pojawiło się wcześniej kilka prób zdefiniowania wyższych algebroidów w du-
chu podobnym do rozważań z pracy [Hab5]. Saunders [Sau04] skonstruował wiązki Ak(G) → M , zaś wiązki
τ [k] : E[k] →M (dla algebroidów Lie’go) były rozważane przez Colombo i de Diego w [CD11; CD14]. Niemniej
autorzy tych prac zdefiniowali tylko odpowiednie wiązki, bez rozpoznania faktycznej struktury algebraicznej opi-
sywanej przez κk, oraz κ[k]. Saunders w pracy [Sau04] pisze nawet o “analogach zwykłych algebroidów Lie’go
A(G) wyższego rzędu, lecz bez operacji nawiasu”. Wobec tego nie można twierdzić, że struktury omawiane przez
tych autorów były faktycznie wyższymi algebroidami. Pełnej analogii dostarcza następujący przykład: algebra
Lie’go nie jest wyłącznie przestrzenią styczną do grupy Lie’go w jedynce – musimy również rozpoznać nawias
dziedziczony z operacji mnożenia grupowego. Idąc dalej tym tropem, wydaje się dość zaskakujące że nawet w
przypadku grup Lie’go, struktury geometryczne związane z redukcją ich wyższych wiązek stycznych nie zostały
rozpoznane przed [Hab5].
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Oczywiście jak najbardziej naturalnym pomysłem byłoby użycie konstrukcji (Ak(G), κk) oraz (E[k], κ[k]) do
określenia rachunku wariacyjnego wyższego rzędu, odpowiednio, w przypadku niezmienniczych układów na gru-
poidach Lie’go, oraz na quasi-algebroidach Lie’go. W [Hab5, Rozdział 7] pokrótce omawiamy taki formalizm,
zaś w preprincie [JR13] omówiliśmy kilka konkretnych zastosowań. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że taki
formalizm ma istotne uogólnienie w ramach teorii (ogólnych) wyższych algebroidów, postanowiliśmy powstrzy-
mać się od przedstawienia zastosowań w rachunku wariacyjnym aż do omówienia wyników z ostatniej pracy w
opisywanej serii [Hab6].

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Martínez [Mar15] używając prolongacji algebroidów Lie’go (nawet bez
rozpoznania ich pełnej struktury algebraicznej) rozwinął rachunek wariacyjny wyższego rzędu na tych obiektach.
Jego praca w istocie używa jednak morfizmu Zakrzewskiego κ[k] w sposób zakamuflowany – jest on ukryty w
zanurzeniu wiązki E[k] jako podwiązki T EE[k−1] – E-prolongacji wiązki E[k−1].

Ogólne spojrzenie na wyższe algebroidy [Hab6] Z naszych rozważań dotyczących [Hab4] wynika,
że formalizm wariacyjny na wyższych wiązkach stycznych τkM : TkM → M zależy od odwzorowania flipu
κk,M : TkτM → τTkM , odpowiedzialnego za konstrukcję wariacji dopuszczalnych. Podobne struktury (będące
jednak nie odwzorowaniami, lecz relacjami różniczkowymi) zostały przez nas odkryte w pracy [Hab5] przy oka-
zji badania redukcji wyższych wiązek stycznych do grupoidu Lie’go (zob. Definicja 3.8). Później uogólniliśmy
je do prolongacji quasi-algebroidów Lie’go (zob. Definicja 3.9). We wszystkich omawianych przykładach istotna
struktura składała się z pewnej wiązki gradowanej, oraz z morfizmu Zakrzewskiego, który był naturalnie zgodny
ze wspomnianymi strukturami gradowanymi – zob. Twierdzenie 3.10 (iii)). Powyższa sytuacja jest zupełnie ana-
logiczna do przypadku pierwszego rzędu omawianego we Wstępie – struktura algebroidu na wiązce wektorowej
τ : E →M jest opisana przez MZ κ : Tτ →B τE zgodny ze strukturą liniową (por. rozważania ze strony 6).

Powyższe obserwacje sugerują wprowadzenie pojęcia wyższego algebroidu (k-tego rzędu) jako wiązki gra-
dowanej τk : Ek →M rzędu k wyposażonej w gradowany morfizm Zakrzewskiego κk : Tkτ1 →B τEk . W pracy
[Hab6] zaproponowaliśmy taką definicję, motywowaną dokładnym badaniem opisu struktury ogólnego algebro-
idu (pierwszego rzędu) w terminach morfizmów Zakrzewskiego. Następnie badaliśmy konsekwencje przyjętych
aksjomatów, w szczególności uzyskując uogólnienie klasycznego pojęcia liftu zupełnego; a także charakteryzację
wyższych algebroidów Lie’go. Co ważniejsze, udało się nam zbudować elegancki formalizm wariacyjny na
wyższych algebroidach, pozwalający również na prosty opis zasad zachowania.

Na koniec zwróćmy uwagę, że w [Hab6] używaliśmy innej terminologii niż w niniejszej pracy: zamiast wiązek
gradowanych mówiliśmy o N-rozmaitościach gradowanych (ang. N-graded manifolds), z zamiast o morfizmach
Zakrzewskiego o komorfizmach wiązek wektorowych. Taki wybór nomenklatury został wymuszony przez jednego
z recenzentów pracy.

Algebroidy jako morfizmy Zakrzewskiego Możliwość opisu struktury algebroidu jako morfizmu Zakrzew-
skiego (por. dyskusja na stronie 6) została rozpoznana już w pracy [GU99]. Niemniej jednak, ponieważ ten opis ni-
gdy nie był traktowany jako podstawowy, nie podjęto systematycznych badań morfizmów Zakrzewskiego związa-
nych z algebroidami. W [Hab6, Rozdział 2] uzupełniliśmy tę lukę. Ponieważ wyższe algebroidy będą zdefiniowane
jako pewne szczególne morfizmy Zakrzewskiego na wiązkach gradowanych, chcieliśmy położyć solidne podstawy
pod ich definicję, badając morfizmy Zakrzewskiego pojawiające się w przypadku algebroidów pierwszego rzędu.
Skoro MZ ma opisywać algebroid, a więc pojedynczy obiekt geometryczny, naturalnym jest zdefiniowanie morfi-
zmu pomiędzy dwoma MZ. W istocie, widzieliśmy już kilka przykładów takich sytuacji (por. Definicja 3.8, oraz
Twierdzenie 3.10 (iv) i (v)).

Definicja 3.12 ([Hab6, Definicja 2.3 i Stwierdzenie 2.6]). Rozważmy cztery wiązki wektorowe (σi : Ei → Mi)
oraz (σ′i : E

′
i →M ′i), i = 1, 2, a także następujące morfizmy Zakrzewskiego r oraz r′:

E1

σ1

��

r � ,2E2

σ2

��
M1 M2,

roo

E′1

σ′1
��

r′ � ,2E′2

σ′2
��

M ′1 M ′2.
r′oo

Powiemy że para (φ1, φ2) morfizmów wiązek wektorowych φi : Ei → E′i jest ZM -morfizmem między r i r′

(co oznaczymy symbolem (φ1, φ2) : r ⇒ r′) jeżeli dla każdych dwóch r-związanych wektorów X ∈ E1, Y ∈
E2 ich obrazy φ1(X) oraz φ2(Y ) są r′-związane. Równoważnie, (φ1 × φ2)(r) ⊂ r′. Jest jasne, że morfizmy
Zakrzewskiego i ZM -morfizmy tworzą kategorię.
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Możemy teraz sformułować wynik charakteryzujący kategorię ogólnych algebroidów w terminach morfizmów
Zakrzewskiego.

Twierdzenie 3.13 ([Hab6, Lemat 2.11 i Stwierdzenia 2.15, 2.21, i 2.24]). Istnieje jedno-jednoznaczna odpowied-
niość pomiędzy

• ogólnymi strukturami algebroidu (τ : E →M, [·, ·], ρL, ρR), oraz

• morfizmami Zakrzewskiego κ pomiędzy wiązką wektorową Tτ : TE → TM a wiązką styczną τE : TE → E
nad lewą kotwicą ρL : E → TM , które spełniają następujące dwa warunki:

(a) κ jest liniowym MZ, a więc κ ⊂ TE × TE jest podwiązką wektorową względem struktury τE × Tτ :
TE × TE → E × TM (w istocie, rzut κ przy (τE × Tτ) to wykres prawej kotwicy ρR : E → TM )

(b) κ jest identycznością na rdzeniu C ' E p.w.w. TE (zob. strona 3), tj. κ ∩ (C × C) = graph(idC).

Co więcej, rozważmy algebroidy (τ : E→M, [·, ·], ρL, ρR) oraz (τ ′ : E′ → M ′, [·, ·]′, ρ′L, ρ′R) opisane przez
odpowiednie morfizmy Zakrzewskiego κ : Tτ →B τE oraz κ′ : Tτ ′ →B τE′ . Morfizm wiązek wektorowych φ : E →
E′ nad φ : M → M ′ jest morfizmem pomiędzy rozważanymi strukturami algebroidów na τ oraz τ ′ (w standardo-
wym sensie z książki [Mac05]) wtedy i tylko wtedy, gdy (Tφ,Tφ) jest ZM -morfizmem między κ a κ′.

Wreszcie rozważmy algebroid (τ : E→M, [·, ·], ρL, ρR) odpowiadający MZ κ : Tτ →B τE , oraz podwiązkę
wektorową τ̃ : Ẽ → M̃ wiązki τ nad podrozmaitością M̃ ⊂ M . Wówczas τ̃ jest podalgebroidem struktury
algebroidu na τ (w standardowym znaczeniu z książki [Mac05]) wtedy i tylko wtedy gdy (Tι,Tι), gdzie ι : Ẽ ↪→ E

to odpowiednia inkluzja, jest ZM -morfizmem pomiędzy obciętą relacją κ̃ := κ ∩ (TẼ × TẼ) oraz κ.

Mając powyższy wynik możemy mówić o relacjach zgodnych ze strukturami algebroidu.

Definicja 3.14. Rozważmy ogólne algebroidy (σ : E → M,κ) oraz (σ′ : E′ → M ′, κ′). Relację r ⊂ E × E′
nazwiemy relacją algebroidową jeżeli wykres r jest podalgebroidem w algebroidzie produktowym (σ×σ′, κ×κ′).

Możemy teraz sformułować następujący wyniki charakteryzujący w terminach κ podklasy ogólnych algebro-
idów (tj. algebroidy skośne, algebroidy Lie’go i quasi-algebroidy Lie’go – por. Definicja 1.2).

Twierdzenie 3.15 ([Hab6, Lemat 2.29]). Rozważmy ogólny algebroid (τ : E → M, [·, ·], ρL, ρR) na wiązce τ
oraz stowarzyszony z nim morfizm Zakrzewskiego κ : Tτ →B τE . Wówczas τ jest:

(i) algebroidem skośnym, wtedy i tylko wtedy gdy κ jest symetryczna, a więc warunek (X,Y ) ∈ κ implikuje
(Y,X) ∈ κ (równoważnie, κ = κT ).

(ii) quasi-algebroidem Lie’go wtedy i tylko wtedy gdy jest skośny oraz (Tρ,Tρ) : κ⇒ κM jest ZM -morfizmem:

TE

Tρ

��

κ � ,2TE

Tρ

��
TTM

κM // TTM.

(3.20)

Powyżej ρ = ρL = ρR to odwzorowanie kotwicy.

(iii) algebroidem Lie’go, wtedy i tylko wtedy gdy, jest quasi-algebroidem Lie’go, oraz gdy κ ⊂ TE × TE jest
podalgebroidem w algebroidzie produktowym (Tτ×τE ,dTκ×κE). Innymi słowy, κ : Tτ →B τE jest relacją
algebroidową pomiędzy (Tτ : TE → TM,dTκ) – liftem stycznym wyjściowej struktury algebroidu (por.
Twierdzenie 2.2) oraz algebroidem stycznym (τE : TE → E, κE).

Jako szczególne zastosowanie relacji pomiędzy algebroidami i liniowymi morfizmami Zakrzewskiego udało
się nam uogólnić konstrukcję liftu stycznego struktury algebroidu z Twierdzenia 2.2. Będzie nam ona potrzebna w
definicji wyższych algebroidów Lie’go.

Stwierdzenie 3.16 (wyższy lift styczny algebroidu, [Hab6, Definicja 4.5 i Stwierdzenie 4.6]). Rozważmy strukturę
ogólnego algebroidu (τ : E →M,ρL, ρR : E → TM, [·, ·]) ' (τ, κ : Tσ →B τE). MZ dTkκ : TTkτ →B τTkE
nad odwzorowaniem kotwicy dTkρL : TkE → TTkM , zdefiniowany jako dTkκ := κ−1

k,E ◦ Tkκ ◦ κk,E , oraz
dTkρL := TkρL ◦ κk,M , zadaje na wiązce Tkτ : TkE → TkM strukturę ogólnego algebroidu. Będziemy mówili
o k-tym lifcie stycznym algebroidu (τ, κ).

Okazuje się, że jeśli (τ, κ) jest algebroidem skośnym, quasi-algebroidem Lie’go, bądź algebroidem Lie’go,
wówczas algebroid (Tkτ,dTkκ) ma tę samą własność. Inne właściwości k-tych liftów stycznych struktury alge-
broidu omawiamy w [Hab6, Stwierdzenia 4.6 and 4.11].
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Definicja wyższego algebroidu Widzieliśmy już kilka naturalnych przykładów wyższych algebroidów, mia-
nowicie wyższe wiązki styczne(τkM : TkM → M,κk,M ) w [Hab4]; oraz wyższe algebroidy grupoidu Lie’go
(τk : Ak(G) → M,κk), a także prolongacje quasi-algebroidów Lie’go (τ [k] : E[k] → M,κ[k]) w [Hab5].
Te przykłady, wraz z naszymi wynikami z poprzedniego podrozdziału na temat algebroidów pierwszego rzędu
(Twierdzenia 3.13 i 3.15), mają następujące wspólne uogólnienie.

Definicja 3.17 ([Hab6, Definicja 4.1]). Wyższym algebroidem (k-tego rzędu) nazywamy wiązkę gradowaną τk : Ek →
M rzędu k, wraz z morfizmem Zakrzewskiego κk ⊂ TkE1 × TEk między wiązkami wektorowymi Tkτ1 :
TkE1 → TkM oraz τEk : TEk → Ek:

(3.21) TkE1

Tkτ1

��

κk � ,2TEk

τ
Ek

��
TkM Ek.

ρkoo

Zakładamy ponadto, że relacja κk jest gradowana, tj. κk ⊂ TkE1 × TEk jest podwiązką gradowaną w wiązce
gradowanej (rzędu k) τkE1 × Tτk : TkE1 × TEk → E1 × TM . W szczególności, wynika stąd ze rzut bazowy
κk, nazywany kotwicą, jest morfizmem wiązek gradowanych ρk : Ek → TkM . Ponadto zakładamy, że relacja
κ1 : Tτ1 →B TτE1 , będąca redukcją κk do rzędu 1, zadaje na τ1 : E1 →M strukturę ogólnego algebroidu.

Dodatkowo:

(i) Jeśli
(
τ1, κ1

)
jest algebroidem skośnym, będziemy nazywali

(
τk, κk

)
wyższym algebroidem skośnym.

(ii) Jeśli
(
τk, κk

)
jest algebroidem skośnym, oraz

(
Tkρ1,Tρk

)
: κk ⇒ κk,M jest ZM -morfizmem (ρ1 : E1 →

TM oznacza tutaj redukcję ρk do rzędu 1), będziemy nazywali
(
τk, κk

)
wyższym quasi-algebroidem Lie’go.

(iii) Jeśli
(
τk, κk

)
jest algebroidem skośnym, oraz κk ⊂ TkE1 × TEk jest relacją algebroidową pomiędzy(

Tkτ1,dTkκ1

)
– k-tym liftem stycznym

(
τ1, κ1

)
– zob. Stwierdzenie 3.16 – oraz algebroidem stycznym

(τEk , κEk), będziemy mówili, że (τk, κk) jest wyższym algebroidem Lie’go.

Morfizm pomiędzy wyższymi algebroidami
(
τk : Ek → M,κk

)
oraz

(
τ ′
k

: E′
k → M ′, κ′k

)
definiujemy jako

morfizm wiązek gradowanych φk : Ek → E′
k taki, że

(
Tkφ1,Tφk

)
: κk ⇒ κ′k jest ZM -morfizmem. Oczywiście

wyższe algebroidy tworzą kategorię, zaś wyższe algebroidy skośne, Lie’go i wyższe quasi-algebroidy Lie’go są
jej pełnymi podkategoriami.

Warto wspomnieć, że znane nam struktury wyższej wiązki stycznej (τkM : TkM →M,κk,M ) i (τk : Ak(G)→
M,κk) – wyższego algebroidu grupoidu G, są przykładami wyższych algebroidów Lie’go. Ponadto, zgodnie z
[Hab6, Stwierdzenie 4.13], k-ta prolongacja (τ [k] : E[k] → M,κ[k]) algebroidu (τ : E → M,κ) jest odpowied-
nio, wyższym algebroidem Lie’go, bądź wyższym quasi-algebroidem Lie’go gdy wyjściowa struktura algebroidu
(τ : E → M,κ) = (τ [1] : E → M,κ[1]) jest, odpowiednio, algebroidem Lie’go bądź quasi-algebroidem Lie’go.
Okazuje się, że wszystkie te przykłady spełniają dodatkowo uogólnienie warunku (b) z Twierdzenia 3.13 – morfizm
Zakrzewskiego definiujący strukturę wyższego algebroidu indukuje izomorfizm rdzeni C

(
TkE

)
oraz C

(
TEk

)
,

rozumianych w sensie [Hab6, Definicja 3.4]. W [Hab6] mówiliśmy w tym kontekście o silnych wyższych alge-
broidach.

O aksjomacie Lie’go Już w [GU97] Grabowski i Urbański zauważyli, że struktury algebroidu Lie’go na
wiązce wektorowej τ : E → M mają elegancką charakteryzację w terminach algebroidowych liftów cięć wiązki
τ . Ich wyniki, jak również samą konstrukcję liftu algebroidowego, można uogólnić na wyższe algebroidy.

Na początek, zauważmy, że dla wiązki wektorowej σ : E → M , działanie prostej rzeczywistej R × E → E
podnosi się do działania TkR × TkE → TkE przestrzeni TkR, którą możemy traktować jako R-algebrę z do-
dawaniem i mnożeniem określonymi jako Tk-podniesienia standardowego dodawania i mnożenia w R. W istocie
TkR jest przykładem algebry Weila [KMS93] i jest kanonicznie izomorficzna z ilorazową algebrą wielomianów
R[ε]/

〈
εk+1

〉
. (Algebrę tę często oznacza się symbolem Dk i nazywa algebrą liczb k-tego rzędu.) W rezultacie na

TkE mamy operację mnożenia przez elementy TkR, które tak naprawdę jest zdeterminowane przez działanie ge-
neratora ε ∈ R[ε]/

〈
εk+1

〉
. We współrzędnych

(
xa,(α), yi,(α)

)
na Tkσ indukowanych ze współrzędnych liniowych

(xa, yi) na σ mamy

ε ·
(
xa,(α); yi,(0), yi,(1), . . . , yi,(k)

)
=
(
xa,(α); 0, yi,(0), 2yi,(1), . . . , kyi,(k−1)

)
.
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Mając dane cięcie s : M → E wiązki σ, możemy działać elementami TkR na jego k-tym podniesieniu stycznym
Tks : TkM → TkE, będącym cięciem wiązki Tkσ. Dla każdego α = 0, 1, . . . , k otrzymujemy (k−α)-lift cięcia
s zdefiniowany jako12

s(k−α) :=
(k − α)!

k!
εα · Tks ∈ SecTkM (TkE).

W szczególności s(0) = 1
k!ε

k · Tks nazywamy liftem wertykalnym, zaś s(k) = Tks liftem zupełnym cięcia s,
zgodnie ze standardowym rozumieniem tych pojęć dla k = 1.

Następnie zauważmy, że morfizm Zakrzewskiego r : σ →B σ′ pomiędzy wiązkami wektorowymi σ : E →M
oraz σ′ : E′ → M ′ nad odwzorowaniem r : M ′ → M , indukuje odwzorowanie pomiędzy odpowiednimi
przestrzeniami cięć r̂ : SecM (E)→ SecM ′(E

′) zadane przez

(3.22) r̂(s)(y) := ry(s(r(y))), dla każdego y ∈M ′.

Innymi słowy, wartość r̂(s) w danym punkcie y ∈M ′ to jedyny element we włóknie (E′)y który jest r-związany
z wartością cięcia s w punkcie r(y). Z liniowości r wynika, że dla dowolnej pary cięć s, s̃ ∈ SecM (E) mamy
r̂(s+ s̃) = r̂(s) + r̂(s̃). Ponadto z konstrukcji wynika, że dla funkcji f ∈ C∞(M) zachodzi zależność r̂(f · s) =
r∗(f) · r̂(s). W istocie z [Hab6, Uwaga 2.2] wynika, że własność odwzorowywania cięć na cięcia wyznacza
morfizm Zakrzewskiego. Mówiąc ściślej, dowolne R-liniowe odwzorowanie SecM (E)→ SecM ′(E

′) spełniające
zależność r̂(f · s) = r∗(f) · r̂(s) dla pewnego odwzorowania r : M ′ →M ′ zadaje MZ r : σ →B σ′ nad r.

Dla wyższego algebroidu (τk : Ek → M,κk : Tkτ1 →B τEk), połączenie obydwu powyższych konstrukcji
pozwala zdefiniować pojęcie liftu algebroidowego cięcia wiązki τ1 : E1 →M . Procedura polega na podniesieniu
cięcia wiązki τ1 do cięcia wiązki Tkτ1, a następnie na użyciu morfizmu Zakrzewskiego κk aby otrzymać pole
wektorowe na Ek.

Definicja 3.18 ([Hab6, Definicja 4.8]). Rozważmy wyższy algebroid
(
τk : Ek → M,κk : Tkτ1 →B τEk

)
. Dla

cięcia s ∈ SecM
(
E1
)

oraz liczby α = 0, 1, . . . , k definiujemy (k − α)-lift algebroidowy s jako

s[k−α] := κ̂k
(
s(k−α)

)
∈ X

(
Ek
)
.

Powyższa konstrukcja pozwala uogólnić pewne wyniki z pracy [GU97].

Twierdzenie 3.19 ([Hab6, Stwierdzenie 4.9]). Para
(
τk : Ek → M,κk : Tkτ1 →B τEk

)
jest wyższym algebro-

idem Lie’go wtedy i tylko wtedy, gdy jest wyższym quasi-algebroidem Lie’go, oraz gdy odpowiadający mu lift
algebroidowy spełnia warunki[

k!

(k − α)!
s

[k−α]
1 ,

k!

(k − β)!
s

[k−β]
2

]
TEk

=
k!

(k − α− β)!
([s1, s2]τ1)[k−α−β](3.23)

dla dowolnych cięć s1, s2 ∈ SecM
(
E1
)

oraz liczb α, β = 0, 1, . . . , k. Powyżej [·, ·]TEk oznacza standardowy
nawias Lie’go pól wektorowych na Ek, zaś [·, ·]τ1 nawias algebroidowy na zredukowanym algebroidzie

(
τ1, κ1

)
.

W dowodzie korzystamy z faktu, że MZ jest relacją algebroidową (por. Definicja 3.14) gdy zachowuje odpo-
wiednie nawiasy na cięciach ([Hab6, Stwierdzenie 2.26]), oraz wykorzystujemy TkR-liniowość nawiasu algebro-
idowego na (Tkτ,dTkκ) – por. Stwierdzenie 3.16.

Rachunek wariacyjny na wyższych algebroidach Jesteśmy gotowi aby zamknąć nasze badania nad struk-
turami wyższych algebroidów konstruując na nich formalizm wariacyjny. Możemy praktycznie bez zmian powtó-
rzyć procedurę, która doprowadziła nas do Twierdzenia 3.4, zastępując flip κk,M relacją κk. W istocie możliwe
jest dalsze uogólnienie tego formalizmu na obszerniejszą klasę struktur – wprowadzonych w [Hab6] jako wyższe
pre-algebroidy. Odniesiemy się do nich w jednym z kolejnych podrozdziałów.

Rozważmy wyższy algebroid (τk : Ek → M,κk : Tkτ1 →B τEk), i odpowiadające mu odwzorowanie
kotwicy ρk : Ek → TkM . Krzywą γ : I = [t0, t1]→ Ek nad γ := τk(γ) : I →M nazwiemy dopuszczalną gdy
tkγ(t) = ρk(γ(t)) dla każdego t ∈ I . Mając daną krzywą ξ(t) ∈ E1

γ(t) określamy wariację dopuszczalną γ(t)

generowaną przez ξ(t) wzorem

(3.24) δξγ(t) :=
(
κk
)
γ(t)

(
tkξ(t)

)
∈ Tγ(t)E

k.

12Czynnik normalizujący (k−α)!
k!

dodajemy dla wygody, aby rozważana operacja liftu zachowywała się jak różniczkowanie, tzn. dla f ∈
C∞(M) oraz s ∈ SecM (E) uzyskujemy zależność (f · s)(k) =

∑k
α=0

(k
α

)
f (α) · s(k−α).
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W dalszej części będziemy badali jak działanie zdefiniowane przez całkowanie lagranżianu L : Ek → R wzdłuż
krzywej dopuszczalnej γ : I → Ek, zachowuje się przy ruchu w kierunku wariacji dopuszczalnej δξγ. Mamy〈

dL(γ(t)), δξγ(t)
〉
τ
Ek

=
〈
dL(γ(t)),

(
κk
)
γ(t)

(
tkξ(t)

)〉
τ
Ek

=
〈
εk(dL(γ(t))), tkξ(t)

〉
Tkτ1 ,

gdzie εk =
(
κk
)∗

: (τEk)∗ → Tk(τ1)∗ to morfizm wiązek liniowo-gradowanych dualny do κk. Otrzymaliśmy
zatem produkt krzywej o wartościach w Tk(E1)∗ z k-tym podniesieniem stycznym tkξ : I → TkE1 generatora
ξ(t) wariacji δξγ(t). W tym miejscu możemy użyć wyników Twierdzenia 3.2 aby dokonać k-krotnego całkowa-
nia przez części, w pełnej analogii do rozważań ze strony 22. Po krótkich obliczeniach uzyskujemy następujące
uogólnienie Twierdzeń 3.4 oraz 1.4.

Twierdzenie 3.20 (Reguła wariacyjna na wyższych algebroidach [Hab6]). Wariacja działania SL(γ) :=
∫
I
L(γ(t))dt

na krzywej dopuszczalnej γ(t) w kierunku wariacji dopuszczalnej δξγ(t) wynosi

(3.25)
〈
dSL(γ), δξγ

〉
=

∫ t1

t0

〈
FL,γ(t), ξ(t)

〉
τ1dt+

〈
ML,γ(t), tk−1ξ(t)

〉
Tk−1τ1

∣∣∣∣∣
t1

t0

.

Powyżej siłę FL,γ(t) ∈ (E1)∗ oraz pęd ML,γ(t) ∈ Tk−1(E1)∗ wzdłuż γ(t) definiujemy jako, odpowiednio,
FL,γ(t) := Υk,(τ1)∗

(
tkΛL(γ(t))

)
oraz ML,γ(t) := υk−1,(τ1)∗

(
tk−1λL(γ(t))

)
, przy ΛL := εk ◦ dL : Ek →

Tk(E1)∗ i λL := τkk−1,(E1)∗ ◦ ΛL : Ek → Tk−1(E1)∗.
W szczególności algebroidowe równanie Eulera-Lagrange’a wyższego rzędu, odpowiadające znikaniu części

całkowej w (3.25), to

(3.26) Υk,(τ1)∗
(
tkΛL(γ(t))

)
= 0 .

Konstrukcję powyższego równania możemy schematycznie opisać za pomocą diagramu

ker Υk,(τ1)∗� _

��
T∗Ek

εk //

(τEk)
∗

��

Tk(E1)∗

Tk(τ1)∗

��

podniesienie tk // T̃k,k(E1)∗

Υk,(τ1)∗

��
I

∃?

--

FL,γ

22
γ // Ek

dL

HH

(
�

�

ΛL

66nnnnnnnn
TkM (E1)∗.

Podobnie konstrukcja pędu wyraża się jako

T∗Ek
εk //

(τEk)
∗

��

Tk(E1)∗

τk
k−1,(E1)∗

��
I

ML,γ

11
γ // Ek

λL //______

dL

HH

(
�

�
ΛL

66mmmmmmmm
Tk−1(E1)∗

podniesienie tk−1

// T̃k−1,k−1(E1)∗
υk−1,(τ1)∗ // Tk−1(E1)∗.

Zgodnie z naszą wcześniejszą konwencją, użyliśmy pełnych strzałek dla opisania odwzorowań geometrycznych,
przerywanych dla konstrukcji zależnych dodatkowo od lagranżianu L, zaś kropkowanych na te konstruowane z
użyciem konkretnej trajektorii γ(t).

Zasady zachowania Zrozumienie zasad zachowania w kontekście Twierdzenia 3.20 jest dość proste. Pomysł
polega na znalezieniu takiego generatora ξ(t) ∈ (E1)γ(t) wariacji dopuszczalnej δξγ(t), że

〈
dL(γ(t)), δξγ(t)

〉
=

d
dtf(t) dla pewnej funkcji gładkiej f : I → R. Jeśli teraz γ będzie rozwiązaniem algebroidowego równania Eulera-
Lagrange’a wyższego rzędu (3.26), wobec (3.25) mamy d

dtf(t) = d
dt

〈
ML,γ(t), tk−1ξ(t)

〉
Tk−1τ1 , a więc różnica

f(t)−
〈
ML,γ(t), tk−1ξ(t)

〉
Tk−1τ1 jest stała wzdłuż γ(t). W praktyce zwykle szukamy generatorów ξ(t) w postaci

ξ(t) = s
∣∣
γ(t)

gdzie s ∈ SecM (E1) jest pewnym cięciem wiązki τ1. Zauważmy że w takiej sytuacji wariacja δξγ to

dokładnie s[k]
∣∣
γ

– k-ty lift algebroidowy cięcia s (zob. Definicja 3.18) obcięty do γ.
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Stwierdzenie 3.21 (Zasady zachowania [Hab6]). Rozważmy cięcie swiązki τ1 : E1 →M takie, że
〈
dL, s[k]

〉
τ
Ek

=

df
∣∣
TkM

◦ ρk dla pewnej funkcji gładkiej f ∈ C∞(Tk−1M) (zauważmy, że różniczkę df możemy traktować jako
odwzorowanie df : TTk−1M → R, oraz że TkM ⊂ TTk−1M ). Wówczas〈

dL(γ), δξγ
〉

=
〈
dL|γ , s[k]|γ

〉
τ
Ek

= df
(
ρk(γ)

)
= df

(
tkγ
)

=
d

dt
f
(
tk−1γ

)
,

a więc
〈
dL(γ), δξγ

〉
jest pochodną zupełną niezależnie od wyboru krzywej dopuszczalnej γ. Wynika stąd, że

jeśli γ jest rozwiązaniem algebroidowego równania Eulera-Lagrange’a wyższego rzędu, wówczas f
(
tk−1γ

)
−〈

ML,γ(t),Tk−1s ◦ ρk−1(γ)
〉

Tk−1τ1 jest stałe wzdłuż γ, tj. znaleźliśmy zasadę zachowania związaną z symetrią L.

Konkluzje i dyskusja [Hab6] Jak widzieliśmy pojęcie wyższego algebroidu zaproponowane w Definicji 3.17,
pozwala stworzyć prosty formalizm rachunku wariacyjnego dla problemów dowolnego (skończonego) rzędu (Twier-
dzenie 3.20) obejmujący wiele ważnych przypadków szczególnych, w tym: ogólne algebroidy (Twierdzenie 1.4),
wyższe wiązki styczne (Twierdzenie 3.4), oraz wyższe algebroidy grupoidów Lie’go (a więc problemy wariacyjne
wyższego rzędu zredukowane przez działanie grupoidu). W ten sposób rozpoznaliśmy wiązki gradowane i relacje
różniczkowe specjalnego typu (morfizmy Zakrzewskiego) jako kluczowe elementy geometryczne teorii. Dzięki
temu spojrzeniu na Mechanikę Geometryczną byliśmy w stanie podać prostą interpretację praw zachowania dla
problemów wyższego rzędu (Stwierdzenie 3.21).

W [Hab6, Rozdział 7] zaproponowaliśmy kilka nowych kierunków badań inspirowanych naszymi wynikami.
W szczególności, można rozważać szerszą klasę obiektów – wyższe pre-algebroidy – i w zasadzie bezpośrednio
powtórzyć wyniki Twierdzenia 3.20 i Stwierdzenia 3.21. Poprzez pre-algebroid rzędu k rozumiemy trójkę (τk :
Ek → M,σ : F → M,κk : Tkσ →B τEk) składającą się z wiązki gradowanej τk, wiązki wektorowej σ
oraz gradowanego morfizmu Zakrzewskiego κk. Kładąc σ = τ1 dostaniemy wyższe algebroidy w rozumieniu
Definicji 3.17. W [Hab6] omówiliśmy przykład układu na wyższym pre-algebroidzie pochodzący od naturalnie
rozumianej redukcji standardowego problemu wariacyjnego rzędu 2. Wydaje się zatem, że to pojęcie ma pewien
potencjał praktyczny.

W literaturze naukowej pojawiło się kilka prób wprowadzenia wyższych analogów algebroidów (Lie’go). Vo-
ronov [Vor10] zaproponował by wyższe algebroidy rozumieć jako homologiczne pola wektorowe wagi jeden
na dodatnio-gradowanej superrozmaitości (uogólniając opis Vaintroba algebroidów Lie’go jako Q-rozmaitości
[Vai97]). Język Q-rozmaitości jest centralny w geometrii nawiasów. Wydaje się jednak że ten kierunek badań nie
ma wiele wspólnego z rachunkiem wariacyjnym. Niemniej związki pomiędzy wyższymi algebroidami w sensie
niniejszej pracy, a tymi zaproponowanymi przez Voronova, lub k-krotnymi algebroidami Lie’go w sensie Macken-
ziego [Mac11] nie są jasne i wymagają dalszych badań.

Jeśli chodzi o pojęcia wyższych algebroidów związane z zastosowaniami wariacyjnymi, należy wspomnieć o
pracach Saundersa [Sau04], Colombo i de Diego [CD11], oraz Martíneza [Mar15], które jednak nie rozpoznały
pełnej struktury wyższego algebroidu (zob. dyskusja na stronie 26), i których wyniki są całkowicie zawarte w
wynikach naszej poprzedniej pracy [Hab5] o prolongacjach quasi-algebroidów Lie’go. Najświeższe próby pocho-
dzą od Bruce’a, Grabowskiej i Grabowskiego. W [BGG16] skonstruowali oni funktor linearyzacji, który wiązce
gradowanej σk : Ek → M rzędu k, kanonicznie przyporządkowuje rozmaitość l

(
Ek
)

wyposażoną w strukturę
gradowano-liniową bi-rzędu (k − 1, 1), odpowiednio, nad E1 oraz Ek−1. Struktura wyższego algebroidu na σk

jest definiowana jako algebroid na wiązce wektorowej l
(
Ek
)
→ Ek−1 zgodny z gradacją. Pomysł tego podejścia

polega na naśladowaniu kanonicznego zawierania TkM ⊂ TTk−1M , dzięki któremu możemy traktować wyższą
wiązkę styczną TkM jako pod-obiekt w algebroidzie stycznym na τTk−1M . Konstrukcje z [BGG16] zawierają
wyższe wiązki styczne i prolongacje algebroidów jako przykłady wyższych algebroidów (Lie’go), podobnie jak
nasze podejście. Niemniej oba pojęcia wyższych algebroidów różnią się, co łatwo zaobserwować w lokalnych
współrzędnych począwszy od rzędu 2. Idei [BGG16] można użyć w konstrukcji mechaniki wyższego rzędu na
wiązkach gradowanych [BGG15], uzyskując te same wyniki co w [Hab5] w przypadkach dających się porównać.
Być może zatem faktyczna różnica jest tutaj natury filozoficznej. Myśląc o przypadku klasycznym, chodzi o od-
powiedź na pytanie, czy rachunek wariacyjny k-tego rzędu na rozmaitości M powinno się rozumieć jako teorię
pierwszego rzędu na Tk−1M dodając niepotrzebne stopnie swobody (co odpowiada pracy [BGG16]), czy też na-
leży pracować bezpośrednio z TkM , jak w naszym formalizmie. Właściwe zrozumienie tego zagadnienia wymaga
dalszych badań.
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4 Porównanie dynamiki wakonomicznej i nieholonomicznej w układach Czapły-
gina [Hab2; Hab3]

W tej części pracy, nie będziemy już rozważać mechaniki na ogólnych algebroidach, skupiając się na klasycznym
przypadku algebroidu stycznego na wiązce stycznej τQ : TQ → Q do rozmaitości Q. Niemniej jednak, pewne
uogólnienia uzyskanych wyników na ogólne algebroidy są możliwe.
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Sformułowanie problemu Problem znalezienia równań ruchu dla układu mechanicznego z więzami ma długą
historię i był podnoszony przez wielu wybitnych uczonych (zob. np. zwięzły opis historyczny w pracy [Leo12]).
Jak wspomnieliśmy już na stronie 9, typowo więzy w układzie modelujemy jako podrozmaitośćC ⊂ TQw wiązce
stycznej do przestrzeni konfiguracji Q. Istnieją zasadniczo dwie nierównoważne metody generowania dynamiki
układu13 z więzów, znane jako metoda nieholonomiczna i metoda wakonomiczna.

Problem porównania tych dwóch sposobów generowania dynamiki z więzami ma długą historię (zob. [Leo12,
Rozdział 3] i cytowane tam prace). Ich nierównoważność można łatwo dostrzec na poziomie równań ruchu –
zazwyczaj dynamika wakonomiczna jest znacznie bogatsza od nieholonomicznej. Wobec tego naturalne jest po-
stawienie następującego pytania:

(Q1) Czy, dla danego układu z więzami, dynamika nieholonomiczna jest zawarta w wakonomicznej?

Można również ograniczyć rozważania do pojedynczej trajektorii:

(Q2) Czy dana trajektoria nieholonomiczna jest także trajektorią wakonomiczną?

Niektórzy autorzy stawiają też pytanie odwrotne:

(Q3) Czy dana trajektoria wakonomiczna jest także trajektorią nieholonomiczną?

Powyższe pytania zostały po raz pierwszy zadane w pracach [LM95] oraz [CF96] (pierwsza z nich czerpała in-
spirację z przykładu obręczy poruszającej się po płaszczyźnie omówionego w [BC93]). Zgodnie z nomenklaturą z
[FB08] układy nieholonomiczne, które twierdząco odpowiadają na pytanie (Q1) nazywamy warunkowo wariacyj-
nymi (ang. conditionally variational) – podczas gdy układy dla których tylko wybrane trajektorie dają twierdzącą
odpowiedź na pytanie (Q2) – częściowo warunkowo wariacyjnymi (ang. partially conditionally variational). Cram-
pin i Mestdag [CM10] używali pojęcia silnej i słabej zgodności (ang. strong and weak consistency) w podobnym,
lecz nieco innym kontekście. Niektórzy autorzy ([Cor+02; Fav98; FB08]) mówili równoważności dynamik nieho-
lonomicznej i wakonomicznej w przypadku układów odpowiadających twierdząco na (Q1), co wydaje się jednak
pewnym nadużyciem, jako że na poziomie dynamik mamy wówczas do czynienia generalnie z zawieraniem a nie
z równością.

Dotychczasowe wyniki Według informacji z pracy [FB08], Rumianstev [Rum78] był pierwszym który od-
powiedział na pytanie (Q2). Jego rozwiązanie wymagało jednakże jawnej znajomości mnożnika Lagrange’a dla
trajektorii wakonomicznych, a więc faktycznie samych trajektorii. Najważniejsze prace dotyczące rozważanych
problemów pochodzą od Favretti’ego [Fav98], Fernandeza i Blocha [FB08], Crampina i Mestdaga [CM10], oraz
Cortesa, de Leona, Martina de Diego i Martíneza [Cor+02]. Wszystkie te wyniki dotyczyły układów Czapłygina, tj.
układów lagranżowskich na G-wiązce głównej z więzami liniowymi zadanymi przez dystrybucję horyzontalną G-
koneksji. Jedynym (częściowym) wyjątkiem jest praca [Cor+02], w której jednakże rozwiązanie podano w postaci
nierozstrzygającego algorytmu, konkretne wyniki uzyskując również tylko dla układów Czapłygina.

Podstawowe pomysły W pracach [Hab2; Hab3] zajmowaliśmy się problemami porównywania (Q1)-(Q3)
dla dwóch ważnych klas układów: dla ogólnych układów Czapłygina oraz dla układów na grupach Lie’go z
niezmienniczymi więzami. Nasze podejście do zagadnienia różniło się istotnie od wszystkich dotychczasowych,
wspomnianych w poprzednim paragrafie – przytoczone prace skupiały się na porównaniu nieholonomicznych i
wakonomicznych równań ruchu. My z kolei zaczęliśmy nasze rozważania od postawienia prostego pytania: skąd
wiemy jak wyglądają równania ruchu dla odpowiedniej dynamiki? Odpowiedź jest zupełnie oczywista: w przy-
padku nieholonomicznym równania wynikają z zasady Czetajewa-d’Alemberta, zaś w przypadku wakonomicz-
nym z ograniczonej zasady wariacyjnej. Zgodnie z naszymi rozważaniami ze strony 10 we wstępie, obie te zasady
można traktować jako przypadki szczególne uogólnionej zasady wariacyjnej – zob. Definicja 1.7 – a zatem dość
naturalnym pomysłem jest aby porównywać dynamiki na poziomie odpowiednich zasad wariacyjnych, zamiast
skupiać się na równaniach ruchu. W ten sposób znajdujemy się u źródła różnic między rozważanymi dynamikami,
jako że różnice w równaniach ruchu są tylko konsekwencją stosowania różnych zasad wariacyjnych. Zauważmy
też że, bądź co bądź, problemy (Q1)-(Q3) nie dotyczą równoważności równań, lecz równości trajektorii. Dzięki
takiemu prostemu spojrzeniu w pracach [Hab2; Hab3] udało nam się istotnie uogólnić większość wyników obec-
nych do tej pory w literaturze.

13W dalszej części tego rozdziału przez dynamikę będziemy rozumieli zbiór wszystkich możliwych trajektorii układu.
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Porównanie zasad wariacyjnych Użycie formalizmu uogólnionych zasada wariacyjnych (por. Definicja 1.7)
pozwala na porównanie dynamik odpowiadającym dwóm uogólnionym zasadom wariacyjnym P = (L, T ,W),
oraz P̂ = (L, T̂ , Ŵ) określonych na tej samej rozmaitości Q i mających wspólny lagranżian L, po warunkiem, że
mamy wiedzę o infinitezymalnych symetriach L.

Stwierdzenie 4.1 ([Hab3, Stwierdzenie 3.9]). Rozważmy ekstremalę γ zasady P będącą jednocześnie krzywą
dopusz- czalną dla P̂ , a więc γ ∈ ΓP ∩ T̂ . Załóżmy, że dla każdej wariacji dopuszczalnej δ̂γ ∈ Ŵγ istnieje
wariacja dopuszczalna δγ ∈ Wγ taka że δ̂γ(t) − δγ(t) ∈ (ker dL)γ(t) dla każdego t ∈ [t0, t1] (lub, ogólniej, że
δ̂γ − δγ ∈ ker dSL(γ)). Wówczas γ ∈ ΓP̂ .

Dowód. Rozważmy γ ∈ ΓP ∩ T̂ . Chcemy pokazać, że wariacja działania
〈
dSL(γ), δ̂γ

〉
nie ma części całkowej

dla każdego δ̂γ ∈ Ŵγ . Dla dowolnej wariacji dopuszczalnej δγ spełniającej założenia mamy
〈
dSL(γ), δ̂γ

〉
−〈

dSL(γ), δγ
〉

=
∫
I

〈
dL(γ(t)), δ̂γ(t)− δγ(t)

〉
dt = 0. A zatem 〈dSL(γ), δ̂γ〉 =

〈
dSL(γ), δγ

〉
. Ostatni wyraz nie

ma części całkowej, jako że γ jest ekstremalą zasady P , zaś δγ ∈ Wγ .

Jak widać dowód Stwierdzenia 4.1 był niemal tautologiczny. Niemniej jednak, ta prostota wynika z faktu,
że język uogólnionych zasad wariacyjnych wydaje się być w tej sytuacji doskonale dopasowany do problemu.
Byłoby zapewne dość trudne aby wyprowadzić (a być może nawet wyrazić w prostej formie) podobny wynik z
równań ruchu dla konkretnych zasadP oraz P̂ . Użycie Stwierdzenia 4.1, dla odpowiedniego zestawu uogólnionych
zasad wariacyjnych, pozwala prosto wyprowadzić większość rezultatów dotyczących problemów porównywania
znanych w literaturze ([Hab3, Rozdział 3] zawiera kilka konkretnych przykładów). Również uzyskane przez nas
rezultaty dotyczące problemów (Q1)-(Q3) wykorzystują filozofię stojącą za Stwierdzeniem 4.1.

Ogólne układy Czapłygina Mówiąc ogólny układ Czapłygina (ang. non-invariant Chaplygin system) bę-
dziemy mieli na myśli prawą G-wiązkę główną π : Q → M , wraz z gładkim lagranżianem L : TQ → R, oraz
gładką dystrybucją horyzontalną HQ ⊂ TQ. Horyzontalność oznacza, że w każdym punkcie q ∈ Qmamy rozkład
TqQ = HqQ⊕ VqQ, gdzie VQ := ker Tπ ⊂ TQ jest dystrybucją wertykalną, czyli dystrybucją styczną do włó-
kien π. W rozważanej sytuacji będziemy badać problemy porównywania (Q1)–(Q3), z dystrybucją HQ pełniącą
rolę więzów. Zauważmy że trajektorie dopuszczalne są w tym przypadku krzywymi horyzontalnymi, tzn. są styczne
do dystrybucji HQ.

Pojęcie układu Czapłygina (ang. Chaplygin system), wprowadzone przez Koillera [Koi92], dotyczy sytuacji, w
której zarówno lagranżian L, jak też dystrybucja horyzontalna HQ są G-niezmiennicze. Czasami mówi się o abe-
lowych, bądź nie-abelowych układach Czapłygina, zależnie od przemienności grupy strukturalnej G. W naszych
badaniach nie czynimy żadnych założeń na tematG-niezmienniczości HQ oraz L, ani też o przemiennościG (stąd
przymiotnik ogólny). W szczególności, HQ możemy traktować jako dystrybucję horyzontalną pewnej koneksji
Ehresmann’a na Q, która niekoniecznie musi być G-koneksją. Oczywiście układy Czapłygina w standardowym
sensie są specjalnym przypadkiem ogólnych układów Czapłygina, na które nałożono dodatkowe warunki syme-
trii. Wobec tego wszystkie rozważania na temat ogólnych układów Czapłygina stosują się również do układów
Czapłygina w ich standardowym znaczeniu.

Główny wynik Zauważmy, że dla układów Czapłygina mamy naturalne utożsamienie TQ = HQ ⊕ VQ '
(Q×M TM)⊕ (Q× g), gdzie Tπ(q)M identyfikujemy z HqQ poprzez rzutowanie styczne Tπ : TQ→ TM , zaś
VqQ utożsamiamy z g – algebrą Lie’go grupy strukturalnej G – za pomocą działania G na włóknach π. Geometrię
układu Czapłygina opisuje kilka naturalnych odwzorowań. Oznaczmy przez TM 3 X → X̃ ∈ HQ operację liftu
horyzontalnego. Symbolu ω : TQ → g będziemy używać na oznaczenie 1-formy koneksji Ehresmanna odpowia-
dającej HQ, tzn. odwzorowania, które przypisuje wektorowi z TQ jego część wertykalną. Krzywiznę dystrybucji
horyzontalnej HQ będziemy oznaczali przezR : Q×M ∧2TM → g, zaś odwzorowanie B : Q×M TM × g→ g
mierzy stopień G-niezmienniczości dystrybucji HQ względem działania grupy G (ściślej, B(X, a) to część wer-
tykalna nawiasu Lie’go liftu horyzontalnego X̃ pola X oraz kanonicznego pola wektorowego odpowiadającego
elementowi a ∈ g).

Symbolem FL : HQ → g∗ będziemy oznaczali pochodną wertykalną (ang. vertical derivative) lagranżianu
L (tzn.

〈
FL(X̃), a

〉
to pochodna L w punkcie X̃ ∈ HQ w kierunku kanonicznego pola wektorowego odpowia-

dającemu elementowi a ∈ g), zaś symbolem HL : HQ → g∗ będziemy oznaczali pochodną horyzontalną (ang.
horizontal derivative) L. Ten ostatni obiekt mierzy jak lagranżian ewaluowany na krzywej horyzontalnej zacho-
wuje się względem działania G, tzn.

〈
HL(X̃q), b

〉
= d

dt

∣∣
0
L(X̃q·exp(t·b)). Jesteśmy teraz gotowi na sformułowanie

głównego wyniku.

35



Twierdzenie 4.2 ([Hab3, Twierdzenie 4.8]). Dla ogólnego układu Czapłygina:

(a) Trajektoria nieholonomiczna X̃(t) ∈ Hq(t)Q jest trajektorią układu lagranżowskiego bez więzów wtedy i tylko
wtedy gdy

(4.1)
〈
HL(X̃(t))− d

dt
FL(X̃(t)), b

〉
+
〈
FL(X̃(t)),B(q(t))(X(t), b)

〉
= 0

dla każdego t ∈ [t0, t1] i każdego elementu b ∈ g.

(b) Trajektoria nieholonomiczna X̃(t) ∈ Hq(t)Q jest trajektorią wakonomiczną wtedy i tylko wtedy gdy

(4.2)
∫
I

〈
HL(X̃(t)), b(t)

〉
dt =

∫
I

〈
FL(X̃(t)),R(q(t))(X(t), Y (t))

〉
dt

dla każdej pary Ỹ (t) ∈ Hq(t)Q oraz b(t) ∈ g znikającej w punkach końcowych i związanej równaniem

(4.3) ḃ(t) + B(q(t))(X(t), b(t)) +R(q(t))(X(t), Y (t)) = 0 .

(c) Trajektoria wakonomiczna X̃(t) ∈ Hq(t)Q będąca rozwiązaniem problemu bez więzów dla zmodyfikowanego
lagranżianu L̃(Z, t) = L(Z)−

〈
λ(t),ω(Z)

〉
, gdzie λ : I → g∗ jest mnożnikiem Lagrange’a (por. Stwierdze-

nie 1.8) jest trajektorią nieholonomiczną wtedy i tylko wtedy gdy

(4.4)
〈
λ(t),R(q(t))(X(t), Y )

〉
= 0

dla każdego t ∈ [t0, t1] i każdego wektora Y ∈ Tπ(q(t))M .

Dyskusja wyników Punkt (b) Twierdzenia 4.2 rozwiązuje problem porównywania (Q2) dla ogólnych układów
Czapłygina. Punkt (c) rozwiązuje wersję problemu odwrotnego (Q3) w sytuacji gdy trajektoria wakonomiczna od-
powiada konkretnemu mnożnikowi Lagrange’a. Wreszcie punkt (a) charakteryzuje te trajektorie nieholonomiczne,
które jednocześnie są trajektoriami dla układu bez więzów.

Powyższe wyniki można zastosować aby wyznaczyć następujące równanie na mnożnik Lagrange’a λ(t) w
przypadku wakonomicznym ([Hab3, Stwierdzenie 4.9])

(4.5)
〈
HL(X̃(t))− d

dt

(
FL(X̃(t))− λ(t)

)
, b
〉

+
〈
FL(X̃(t))− λ(t),B(q(t))(X(t), b)

〉
= 0 ,

dla każdego elementu b ∈ g. Dzięki temu możemy pokazać równoważność warunków (b) oraz (c) z Twierdze-
nia 4.2. Nie powinna nas ona specjalnie zaskakiwać, jako że obydwa warunki opisują te trajektorie, które jed-
nocześnie są nieholonomiczne i wakonomiczne. Ściślej rzecz biorąc (zob. [Hab3, Lemat 4.10]), jeśli zachodzi
(4.2) wówczas istnieje mnożnik λ(t) spełniający (4.5) taki, że zachodzi (4.4). Odwrotnie: jeśli (4.4) zachodzi dla
pewnego mnożnika spełniającego (4.5), wówczas również zachodzi (4.2). Dzięki tej obserwacji możemy zinter-
pretować Twierdzenie 4.2(b), dotychczas zupełnie nieobecne w literaturze, jako wersję Twierdzenia 4.2(c) dla
przypadku gdy nie znamy konkretnej wartości mnożnika Lagrange’a.

Nakładając dodatkowe założenia o G-niezmienniczości dystrybucji horyzontalnej HQ i/albo lagranżianu L,
z Twierdzenia 4.2 i równania (4.5) uzyskamy szereg słabszych rezultatów ([Hab3, Wnioski 4.11-4.13]). W ten
sposób otrzymujemy większość wyników dotyczących układów Czapłygina znanych do tej pory w literaturze
[CM10; Fav98; FB08]. Nasze wynik są znacznie ogólniejsze gdyż nie wymagają żadnych założeń dotyczących
symetrii. Omawiamy szczegółowo to zagadnienie w [Hab3, Uwaga 4.14].

O dowodzie Dowód Twierdzenia 4.2 jest, w swojej istocie, konkretnym zastosowaniem ogólnej filozofii Stwier-
dzenia 4.1, w którym wykorzystujemy obecność kanonicznego rozkładu TQ = HQ ⊕Q VQ = HQ × g. Dla
przykładu, aby uzyskać warunek (a), rozważmy trajektorię nieholonomiczną X̃(t) ∈ Hq(t)Q i dowolny generator
ξ(t) ∈ Tq(t)Q wariacji dopuszczalnej δξ(t)X̃ . Możemy rozłożyć ξ(t) = Ỹ (t) + b̃(t) ∈ Hq(t)Q × g, a zatem dla
δξX̃ istnieje wyróżniona wariacja nieholonomiczna, mianowicie δỸ X̃ . Teraz musimy już tylko zbadać zachowanie
się działania SL(X̃) w kierunku różnicy δξX̃ − δỸ X̃ = δb̃X̃ . Wyprowadzenie punktu (a) jest teraz kwestią wyra-
żenia warunku

〈
dSL(X̃), δb̃X̃

〉
= 0 w terminach rozważanych odwzorowań HL, FL, lub B, co wymaga pewnego

wglądu w geometrię układów Czapłygina.
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Punkty (b) oraz (c) pokazuje się bardzo podobnie. Być może punkt (b) wymaga nieco wyjaśnienia. Mianowicie
można pokazać że jeśli δỸ X̃ jest dopuszczalną wariacją nieholonomiczną, wówczas wariacja dopuszczalna δξX̃
generowana przez ξ(t) = X̃+b̃(t) jest dopuszczalną wariacją wakonomiczną pod warunkiem, że b oraz Y spełniają
(4.3). To wyjaśnia pojawienie się tego równania w Twierdzeniu 4.2.

Układy na grupach Lie’go Podobną filozofię możemy zastosować do pewnej klasy układów na grupach
Lie’go. Rozważmy grupę Lie’go H i jej algebrę Lie’go (h, [·, ·]). Będziemy badać problemy porównywania (Q1)-
(Q3) dla układu na H zadanego przez lagranżian L : TH ' H × h → R oraz przez lewo-niezmienniczą dystry-
bucję więzów D ' H × d ⊂ H × h ' TH . Podobne układy (przy dodatkowym założeniu H-niezmienniczości
lagranżianu) rozważał już Koiller [Koi92] pod nazwą uogólniona bryła sztywna z więzami (ang. generalized rigid
body with constraints).

Wprowadźmy dowolny rozkład h = d ⊕ d′ na sumę prostą podprzestrzeni liniowych. Oznaczmy przez P :
h → d oraz P ′ : h → d′ rzutowania h na odpowiednie składniki tej sumy. Z ich pomocą możemy sformułować
analog Twierdzenia 4.2.

Twierdzenie 4.3 ([Hab2, Twierdzenie 3] i [Hab3, Twierdzenie 5.3]). Dla rozważanej klasy układów:

(a) Trajektoria nieholonomiczna (h(t), η(t)) ∈ H × d jest ekstremalą problemu bez więzów wtedy i tylko wtedy
gdy kowektor

(4.6) h(t)∗
(
∂L

∂h

)
− d

dt

(
∂L

∂η

)
+ ad∗η(t)

(
∂L

∂η

)
∈ h∗

dla każdego t ∈ [t0, t1] anihiluje dowolny b ∈ d′ ⊂ h.

(b) Trajektoria nieholonomiczna (h(t), η(t)) ∈ H × d jest trajektorią wakonomiczną wtedy i tylko wtedy gdy

(4.7)
∫
I

〈
h(t)∗

(
∂L

∂h

)
+ ad∗η(t) P

∗
(
∂L

∂η

)
, b(t)

〉
dt =

∫
I

〈
ad∗η(t)(P

′)∗
(
∂L

∂η

)
, a(t)

〉
dt

dla każdej pary a(t) ∈ d and b(t) ∈ d′ znikającej na końcach i związanej równaniem

(4.8) ḃ(t) + P ′[η(t), a(t)]h + P ′[η(t), b(t)]h = 0.

(c) Trajektoria wakonomiczna (h(t), η(t)) ∈ H × d będąca rozwiązaniem problemu bez więzów dla mnożnika
λ(t) = (P ′)∗λ(t) ∈ Ann(d) ≈ (d′)∗ ⊂ h∗ (por. Stwierdzenie 1.8) jest trajektorią nieholonomiczną wtedy i
tylko wtedy gdy

(4.9)
〈
λ(t), P ′[η(t), a]h

〉
= 0

dla każdego t ∈ [t0, t1] i każdego a ∈ d.

Dyskusja wyników i dowodu W rozważanej klasie układów powyższy wynik daje odpowiedzi na pytania
(Q2) i (Q3), jak również na pytanie o charakteryzację tych trajektorii nieholonomicznych które jednocześnie są
ekstremalami dla problemu bez więzów.

Dla układów na grupach Lie’go możemy podać analogi większości rezultatów omówionych w naszej dyskusji
Twierdzenia 4.2. W szczególności mamy kilka słabszych rezultatów dotyczących przypadku H-niezmienniczego
lagranżianu ([Hab3, Wniosek 5.6]) oraz wyliczyliśmy następujące równanie mnożnika Lagrange’a λ(t) ∈ (d′)∗

odpowiadającego danej trajektorii wakonomicznej ([Hab2, Lemat 5.4])

(4.10)
〈
h(t)∗

(
∂L

∂h

)
− d

dt

(
∂L

∂η
− λ(t)

)
+ ad∗η(t)

(
∂L

∂η
− λ(t)

)
, b
〉

= 0 ,

dla każdego b ∈ d′ ⊂ h.
Rozważane układy na grupach Lie’go mają cechę, której nie miały omówione wcześniej układy Czapłygina.

Mianowicie, a priori teza Twierdzenia 4.3 zależy od wyboru rozkładu h = d ⊕ d′, podczas gdy dla układów
Czapłygina korzystaliśmy z kanonicznego rozkładu TQ = HQ⊕QVQ. Z drugiej strony, problemy porównywania
zależą jedynie od podprzestrzeni d ⊂ h, a zatem ich rozwiązanie powinno być niezależne od wyboru dopełnienia
d′. Tak jest w istocie – w [Hab3, Uwaga 5.5] dowodzimy, że teza Twierdzenia 4.3 nie zależy od d′.

Dowód Twierdzenia 4.3 jest analogiczny z dowodem Twierdzenia 4.2 – stosujemy metodę ze Stwierdzenia 4.1
to rozważanej sytuacji geometrycznej wykorzystując rozkład h = d ⊕ d′ w ten sam sposób w jaki rozkład TQ =
HQ⊕Q VQ był używany w dowodzie Twierdzenia 4.2.
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Przykłady Twierdzenia 4.2 oraz 4.3 dotyczą zasadniczo różnych sytuacji, lecz mają one wspólny zakres stoso-
walności gdy h rozkłada się na sumę prostą d oraz algebry Lie’go g pewnej domkniętej podgrupy G ⊂ H , tzn.
h = d ⊕ g. W takiej sytuacji możemy myśleć o Q = H jak o układzie Czapłygina nad przestrzenią jednorodną
M = H/G. Szczegóły omawiamy w [Hab3, Uwagi 5.7 oraz 5.8].

W obu pracach [Hab2] oraz [Hab3] omówiliśmy kilka konkretnych przykładów układów należących do wspól-
nego zakresu stosowalności Twierdzeń 4.2 oraz 4.3. W śród nich należy wymienić obręcz w polu potencjalnym,
dwukółkę z przesuniętym środkiem masy, uogólniony układ Heisenberga, oraz układ sterowania na grupie SO(n).
Szczególnie ciekawy wydaje się przypadek dwukółki ([Hab2, Przykład 1] oraz [Hab3, Przykład 6.2]). Używając
naszych wyników możemy pokazać, że układ ten daje pozytywną odpowiedź na problem (Q1) wtedy i tylko wtedy
gdy jego parametry spełniają pewną specjalną relację algebraiczną. Co więcej, w tej sytuacji trajektorie nieholo-
nomiczne nie są trajektoriami układu bez więzów, inaczej mówiąc odpowiadają one nietrywialnym mnożnikom
Lagrange’a.
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Wstęp Osiągnięcia naukowe uzyskane po doktoracie możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich, obej-
mująca prace [NHab3; NHab4], dotyczy geometrycznych podstaw teorii sterowania optymalnego, ze szczególnym
uwzględnieniem problemu geodezyjnego w geometrii sub-riemannowskiej. Prace [NHab5; NHab2] należące do
drugiej grupy są elementem programu badania struktur gradowanych w geometrii różniczkowej, prowadzonego
przez grupę pod kierunkiem prof. Janusza Grabowskiego. Poniżej omawiam wyniki z każdej z wyżej wymienio-
nych grup prac.

Ponadto jestem współautorem publikacji [NHab7] dotyczącej zagadnienia konstrukcji danych początkowych
dla równań Einsteina w Ogólnej Teorii Względności.

A Geometria sterowania optymalnego i geometria subriemannowska [NHab3;
NHab4]

W omawianym cyklu prac zajmowałem się geometrią teorii sterowania optymalnego. Moimi głównymi wynikami
są tutaj dwie nowe wersje klasycznej Zasady Maksimum Pontriagina, sformułowane poniżej jako Twierdzenia A.2
i A.3. Stosując te wyniki do subriemannowskiego problemu geodezyjnego uzyskałem elementarne charaktery-
zacje geometryczne subriemannowskich ekstremal normalnych i abnormalnych (odpowiednio Twierdzenia A.5 i
A.4). Następnie, w przypadku ekstremal normalnych, podałem nowy dowód ich lokalnej optymalności oparty na
wspomnianej wyżej charakteryzacji geometrycznej.

Teoria sterowania optymalnego Nasze rozważania zaczniemy od przypomnienia podstaw teorii sterowania
optymalnego w oparciu o książkę [Pon+62].

Definicja A.1. Układ sterowania na rozmaitości Q jest zadany przez odwzorowanie f : Q× U → TQ – rodzinę
pól wektorowych na Q sparametryzowaną przez elementy pewnej przestrzeni topologicznej U (tj. fu(·) := f(·, u)
jest polem wektorowym dla każdego ustalonego u ∈ U ). Z rodziną f możemy stowarzyszyć zależne od parametru
równanie różniczkowe

(US) q̇(t) = f(q(t), u(t)), gdzie u(t) ∈ U jest parametrem.

Dla danej krzywej u(t) ∈ U oraz ustalonego punktu początkowego q(0) = q0, rozwiązanie q(t) równania (US)
nazywamy trajektorią układu sterowania odpowiadającą sterowaniu u(t).

Problem sterowania optymalnego (w skrócie PSO) wyznaczony przez funkcję kosztu L : Q × U → R polega
na znalezieniu sterowania u(t) i odpowiadającej mu trajektorii q(t) układu (US), dla których koszt, czyli wartość
funkcjonału

∫ T
0
L(q(t), u(t))dt jest najmniejszy w klasie wszystkich sterowań u(t) które są mierzalne i istotnie

ograniczone oraz przeprowadzają ustalony punkt początkowy q(0) = q0 w ustalony punkt końcowy q(T ) = qT w
ustalonym przedziale czasowym [0, T ].∫ T

0

L(q(t), u(t))dt −→ min dla

q̇(t) = f(q(t), u(t)), u(t) – mierzalne i istotnie ograniczone, q(0) = q0 oraz q(T ) = qT .
(PSO)

Rozpatrując PSO wygodnie jest rozważyć rozszerzenie (US) dodając koszt bieżący, zdefiniowany wzorem
c(t) :=

∫ t
0
L(q(s), u(s))ds, jako dodatkową konfigurację układu. W istocie q(t) := (q(t), c(t)) jest trajektorią

(również odpowiadającą sterowaniu u(t)) następującego rozszerzenia układu (US):

(US) q̇(t) = f(q(t), u(t)) u(t) ∈ U ,

określonego w rozszerzonej przestrzeni konfiguracyjnej Q := Q × R poprzez f := (f, L · ∂c) : Q × U →
TQ × TR ' TQ. Powyżej rozumiemy f oraz L (określone a priori na produkcie Q × U ) jako odwzorowania
określone na przestrzeni Q × U = Q × R × U stałe wzdłuż R. Zauważmy, że całkowity koszt trajektorii q(t)
na odcinku [0, T ] wynosi dokładnie c(T ). Ponieważ ta ostatnia wielkość jest jednoznacznie wyznaczona przez
parę (q(t), u(t)), możemy myśleć o rozszerzonej parze (q(t), u(t)), zamiast wyjściowej pary (q(t), u(t)), jako o
rozwiązaniu PSO.

Zauważmy że dla ustalonego sterowania u(t), odpowiadającą mu trajektorię możemy interpretować jako krzywą
całkową zależnego od czasu pola wektorowego fu(t) := f(·, u(t)) : Q → TQ. (Będziemy mówili o polu steru-
jącym.) Jeśli sterowania u(t) rozpatrujemy w klasie odwzorowań mierzalnych i istotnie ograniczonych, wówczas
wygodnie jest rozumieć równanie (US) w sensie Caratheodory’ego, tzn. jego rozwiązaniami są krzywe absolutnie
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ciągłe q(t), których pochodne q̇(t) są istotnie ograniczone (mówimy wówczas o krzywych klasy ACOP – absolut-
nie ciągłych z ograniczoną pochodną), takie że równość (US) zachodzi prawie wszędzie. W szczególności (zob.
n.p. [BP04]), przy powyższych założeniach możemy zdefiniować (lokalny) zależny od czasu potok pola sterują-
cego F u(·)

tτ : Q → Q, gdzie 0 ≤ τ ≤ t ≤ T . Innymi słowy, dla danego punktu q0 ∈ Q, krzywa t 7→ F
u(·)
tτ (q0)

jest trajektorią układu (US) odpowiadającą sterowaniu u(·) z warunkiem początkowym q(τ) = q0.
Dla postawionego wyżej problemu warunki konieczne optymalności pary (q(t), u(t)) podaje Zasada Maksi-

mum Pontriagina [Pon+62] (w skrócie ZMP), klasyczny wynik z lat 60tych. Mówiąc w skrócie, z każdą trajektorią
optymalną możemy stowarzyszyć krzywą kowektorów λ(t) ∈ T∗q(t)Q spełniającą zależne od czasu równanie
hamiltonowskie, generowane przez funkcję zależną od danych PSO. Pary (q(t), u(t)) wskazane przez ZMP jako
kandydaci na trajektorie optymalne (ZMP podaje tylko warunki konieczne optymalności) nazywamy ekstremalami
PSO. Ponadto, kowektor λ(t) przyjmuje postać λ(t) = (λ(t), λ0) ∈ T∗q(t)Q × T∗q0(t)R ' T∗q(t)Q, gdzie λ0 jest
stałą. Jeśli λ0 6= 0 mówimy o ekstremali normalnej oraz, odpowiednio, o ekstremali abnormalnej gdy λ0 = 0.

Motywacja – wyniki Ohsawy W pracy [Ohs15] Ohsawa zauważył, że dla ekstremal PSO, ewolucja hamilto-
nowska, której podlega kowektor Λt ∈ T∗Q, rzutuje się na dobrze określoną ewolucję kontaktową w projektywi-
zacji P(T∗Q).14 Przestrzeń P(T∗Q) rozpatrujemy tutaj wraz z kanoniczną strukturą kontaktową, którą omówimy
w dalszej części pracy. Ponadto Ohsawa zauważył że w przypadku ekstremal normalnych zmaksymalizowany
hamiltonian z ZMP jest funkcją generującą wspomnianej ewolucji kontaktowej.

Wyniki z pracy [Ohs15] stanowiły dla nas inspirację do badań z [NHab3]. Naszym celem było zrozumienie z
perspektywy geometrycznej, roli i źródła pojawienia się wspomnianej wyżej struktury kontaktowej w ZMP,
jak również zbadanie ewentualnych ograniczeń podejścia kontaktowego. Okazuje się, że kluczowe dla naszych
badań było dobre zrozumienie geometrii oryginalnego dowodu ZMP z [Pon+62].

Kowariantne sformułowanie ZMP [NHab3] Aby sformułować nasz główny wynik będziemy musieli wpro-
wadzić dwie konstrukcje geometryczne. Zauważmy, że w rozszerzonej przestrzeni konfiguracyjnejQ = Q×R 3
q = (q, c) mamy wyróżnione pole wektorowe ∂c := (0, ∂c) ∈ TQ = TQ×TR będące gradientem funkcji bieżą-
cego kosztu. Promień R−q := {−r∂c | r ∈ R+} ⊂ TqQ rozpięty przez to pole nazwiemy kierunkiem malejącego
kosztu w punkcie q ∈ Q.

Drugą konstrukcją jest wprowadzenie, za oryginalnym dowodem ZMP, rodziny zbiorów Kt ⊂ Tq(t)Q, zwa-
nych stożkami Pontriagina, które aproksymują zbiór osiągalny układu sterowania (US) w punkcie q(t) dla każdego
t ∈ [0, T ].

Rozwiązania PSO muszą poruszać się po brzegu zbioru osiągalnego (zob. [AS04]) wobec czego, jeśli w pewnej
chwili t ∈ [0, T ] wnętrze stożka Kt zawiera kierunek malejącego kosztu R−q(t), to trajektoria q(t) nie może być
optymalna. W rezultacie, wzdłuż trajektorii optymalnej (q(t), u(t)) stożki Kt oraz promienie Rq(t) muszą być
rozdzielone przez pewną rodzinę hiperpłaszczyzn Ht. Ta obserwacja stanowi geometryczne sedno ZMP, którą
możemy przeformułować następująco.

Twierdzenie A.2 (ZMP sformułowanie kowariantne; [NHab3, Twierdzenie 4]). Przy założeniach ZMP [Pon+62],
niech (q(t), u(t)) będzie rozwiązaniem PSO. Oznaczmy przez F u(·)

tτ potok zależnego od czasu pola sterującego
fu(t). Wówczas dla każdego t ∈ [0, T ] istnieje hiperpłaszczyzna Ht ⊂ Tq(t)Q taka, że krzywa t 7→ Ht jest
zachowywana przez potok pola sterującego fu(t), tzn.

(A.1) TF
u(·)
tτ (Hτ ) = Ht dla każdego τ, t ∈ [0, T ] .

Ponadto każda z hiperpłaszczyzn Ht oddziela stożek wypukły Kt od promienia R−q(t).

Powyższy wynik jest równoważny oryginalnemu sformułowaniu ZMP. W istocie najważniejsze składniki:
stożki Pontriagina Kt, hiperpłaszczyzny rozdzielające Ht, oraz ewolucja wyznaczona przez pole sterujące fu(t),
grają kluczową rolę w oryginalnym dowodzie przedstawionym w książce [Pon+62]. Klasyczne sformułowanie
hamiltonowskie ZMP otrzymujemy interpretując Ht jako jądro pewnego kowektora λ(t).

Z tej perspektywy fakt że ewolucja kowektora λ(t) jest hamiltonowska może być rozumiany jako pewien ar-
tefakt. Istotnie, za dynamikę rozważanego układu odpowiada potok F u(·)

tτ opisujący ewolucję na Q wyznaczoną
przez pole sterujące fu(t). Kowektor λ(t) podlega indukowanej przez ten potok ewolucji na wiązce kostycznej

14Dokładniej mówiąc w pracy [Ohs15] ten wynik jest ściśle udowodniony tylko w przypadku ekstremal normalnych, zaś dla ekstremal
abnormalnych został jedynie sformułowany.
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T∗Q, która jest po prostu podniesieniem kostycznym dynamiki bazowej i jest zadana przez odwzorowania dualne
(F

u(·)
tτ )∗. To, że ta indukowana ewolucja jest hamiltonowska, i że odpowiednią funkcją generującą jest ewaluacja

bazowego pola wektorowego na wiązce kostycznej, jest ogólną własnością podniesienia kostycznego dowolnej
dynamiki bazowej. A zatem fakt, że ewolucja kowektora λ(t) jest hamiltonowska jest wyłącznie konsekwencją
istnienia kanonicznej struktury symplektycznej na T∗Q i nie wynika z żadnych specjalnych własności rozważa-
nego PSO.

Kontaktowe sformułowanie ZMP [NHab3] Postępując analogicznie możemy przeformułować ZMP w ję-
zyku geometrii kontaktowej. Zauważmy, że przestrzeń hiperpłaszczyzn we włóknach wiązki TQ – którą mo-
żemy utożsamić z projektywizacją P(T∗Q) kładąc H[θ] := kerθ ⊂ TQ, gdzie θ ∈ T∗Q – posiada kano-
niczną strukturę rozmaitości kontaktowej, zadaną przez dystrybucję C[θ] := (Tπ)

−1
(H[θ]) ⊂ T[θ]P(T∗Q). Tutaj

π : P(T∗Q) → Q oznacza kanoniczne rzutowanie na bazę. Dla dowolnego dyfeomorfizmu F : Q → Q, jego
lift styczny TF w działaniu na hiperpłaszczyzny we włóknach wiązki TQ indukuje transformację kontaktową w
P(T∗Q) (to znaczy dyfeomorfizm P(T∗Q) zachowujący dystrybucję kontaktową C). To odwzorowanie możemy
elegancko scharakteryzować jako jedyną transformację kontaktową rzutującą się na F przy π. Mówimy wów-
czas o podniesieniu kontaktowym F . Stosując operację podniesienia do potoków pól wektorowych otrzymamy,
po zróżniczkowaniu, jej infinitezymalny odpowiednik: każde pole wektorowe X na Q możemy podnieść do jego
podniesienia kontaktowego ~CX na P(T∗Q), to jest jedynej infinitezymalnej symetrii dystrybucji kontaktowej C,
która rzutuje się naX przy Tπ.

W szczególności, równanie (A.1) opisuje dynamikę kontaktową na P(T∗Q) która rzutuje się na potok pola
sterującego F u(·)

tτ . W rezultacie otrzymujemy inne przeformułowanie ZMP, tym razem w terminach geometrii
kontaktowej.

Twierdzenie A.3 (ZMP sformułowanie kontaktowe; [NHab3, Twierdzenie 3]). Przy założeniach ZMP [Pon+62],
niech (q(t), u(t)) będzie rozwiązaniem PSO. Wówczas dla każdego t ∈ [0, T ] istnieje hiperpłaszczyzna Ht ∈
P(T∗q(t)Q) taka że krzywa t 7→Ht spełnia równanie

(A.2) Ḣt = ~Cfu(t)(Ht) ,

gdzie ~Cfu(t) oznacza zależne od czasu pole wektorowe na P(T∗Q), będące liftem kontaktowym pola sterującego
fu(t) naQ. Ponadto każda z hiperpłaszczyzn Ht oddziela stożek wypukły Kt od promienia R−q(t).

Powyższy wynik podaje proste geometryczne wyjaśnienie wyników Ohsawy z pracy [Ohs15] ważne zarówno
w przypadku ekstremal normalnych, jak również abnormalnych. W szczególności obliczenia funkcji generującej
dla dynamiki kontaktowej przedstawione w [Ohs15] mają elementarne wytłumaczenie w terminach pola Reeba
generowanego przez kanoniczne pole ∂c – zob. uwaga po dowodzie [NHab3, Twierdzenie 4]. W świetle naszych
rozważań jasnym się staje przyczyna pojawienia się struktury kontaktowej w pracy Ohsawy: nie wynika to z
żadnych specjalnych własności sterowania optymalnego, lecz jest raczej naturalną konsekwencją istnienia kano-
nicznej struktury kontaktowej w przestrzeni hiperpłaszczyzn P(T∗Q) – każda dynamika na bazie Q podnosi się
do dynamiki kontaktowej w P(T∗Q).

Problem geodezyjnych subriemannowskich Twierdzenia A.2 oraz A.3 zmieniają perspektywę patrzenia
na teorię sterowania optymalnego. W przedstawionym ujęciu traktujemy standardowe sformułowanie hamiltonow-
skie jako pewien artefakt, proponując w zamian wynik odwołujący się bezpośrednio do pól sterujących. W drugiej
części pracy [NHab3] zademonstrowaliśmy użyteczność tego nowego punktu widzenia stosując Twierdzenie A.2
do problemu geodezyjnych subriemannowskich. W rezultacie udało się nam uzyskać elementarne charaktery-
zacje geometryczne abnormalnych i normalnych ekstremal subriemannowskich, sformułowane poniżej jako
Twierdzenia A.4 i A.5.

Struktura subriemannowska to trójka (Q,D, g), składająca się z gładkiej n-wymiarowej rozmaitości Q, gład-
kiej dystrybucji D ⊂ TQ na Q rzędu k, oraz g : D ×Q D → R – gładkiego dodatnio określonego produktu
dwuliniowego na D (zwanego metryką subriemannowską).

Lokanie możemy wybrać k gładkich, liniowo niezależnych pól wektorowych X1, . . . , Xk rozpinających dys-
trybucję D. Stosując algorytm ortogonalizacji Grama-Schmidta, bez straty ogólności możemy założyć że pola
{Xi}i=1,...,k tworzą lokalną bazę D, ortonormalną względem metryki g. Zauważmy, że w powyższym przedsta-
wieniu każdą krzywą q(t) klasy ACOP styczną do D prawie wszędzie możemy traktować jako trajektorię nastę-
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pującego subriemannowskiego układu sterowania

(A.3) X : Q× Rk −→ TQ (q, ui) 7−→ X(q, u) =

k∑
i=1

uiXi(q) ,

odpowiadającą pewnemu mierzalnemu i istotnie ograniczonemu sterowaniu u(t) = (u1(t), u2(t), . . . , uk(t)) ∈
Rk. Innymi słowy, q̇(t) = Xu(t)(q(t)) :=

∑
i u

i(t)Xi(q(t)) dla prawie wszystkich t ∈ [0, T ]. Dla powyż-
szego układu będziemy rozpatrywać PSO zadany przez funkcję kosztu kwadratową w sterowaniach L(q, u) =
1
2

∑k
i=1(ui)

2.
Powyższy problem to lokalna wersja problemu geodezyjnych subriemannowskich, polegającego na znalezieniu

krzywych q(t) ∈ Q stycznych do D prawie wszędzie i łączących dane dwa punkty q0 = q(0) oraz q1 = q(T ) tak
aby zminimalizować funkcjonał energii q(·) 7−→ E(q(·)) := 1

2

∫ T
0
g(q̇(t), q̇(t))dt.

Charakteryzacja ekstremal subriemannowskich [NHab3] Oczywiście każda geodezyjna subrieman-
nowska jest ekstremalą sformułowanego powyżej lokalnego PSO. W tym kontekście będziemy mówili o (nor-
malnych i abnormalnych) ekstremalach subriemannowskich. Zastosowanie Twierdzenia A.2 prowadzi do następu-
jących wyników.

Twierdzenie A.4 (Charakteryzacja abnormalnych ekstremal subriemannowskich, [NHab3, Twierdzenie 5]). Oz-
naczmy przez Fu(·)

tτ potok zależnego od czasu pola sterującegoXu(t). Dla rozważanego wyżej subriemannowskiego
problemu geodezyjnego następujące warunki są równoważne:

(a) Para (q(t), u(t)) jest abnormalną ekstremalą subriemannowską.

(b) Najmniejsza dystrybucja Fu(·)
tτ -niezmiennicza wzdłuż q(t) która zawiera Dq(t), tzn.

F
u(·)
• (D)q(t) := vectR{TFu(·)

tτ (Y ) | Y ∈ Dq(τ), 0 ≤ τ ≤ T} ,

ma rząd mniejszy niż dimQ.

Aby podać charakteryzację ekstremal normalnych będziemy potrzebować dodatkowego założenia technicz-
nego o unormowaniu pola sterującego.

Twierdzenie A.5 (Charakteryzacja normalnych ekstremal subriemannowskich [AOP97], [NHab3, Twierdzenie 6]).
Oznaczmy przez Fu(·)

tτ potok zależnego od czasu pola sterującegoXu(t). Załóżmy ponadto, że poleXu(t) jest unor-
mowane, tzn. g(Xu(t), Xu(t)) ≡ 1. Wówczas dla rozważanego wyżej subriemannowskiego problemu geodezyjnego
następujące warunki są równoważne:

(a) Para (q(t), u(t)) jest normalną ekstremalą subriemannowską.

(b) Trajektoria q(t) spełnia następujące dwa warunki:

(b1) Prędkość q̇(t) = Xu(t)(q(t)) jest klasy ACOP względem zmiennej t.

(b2) Najmniejsza dystrybucja Fu(·)
tτ -niezmiennicza wzdłuż q(t) która zawiera część Dq(t) normalną do pręd-

kości q̇(t), tzn.

F
u(·)
• (q̇⊥)q(t) := vectR{TFu(·)

tτ (Y ) | Y ∈ Dq(τ), g(Y,Xu(t)) = 0, 0 ≤ τ ≤ T}

nie zawiera prędkości q̇(t) = Xu(t)(q(t)) dla żadnego t ∈ [0, T ].

Omówmy pokrótce powyższe wyniki. Twierdzenia A.4 oraz A.5 zostały sformułowane w terminach potoków
zależnego od czasu pola sterującego Xu(t). Stanowi to istotną zmianę sposobu widzenia względem standardowego
podejścia do problemu – geometryczne charakteryzacje ekstremal subriemannowskich znane do tej pory używały
wyłącznie języka nawiasów Lie’go (pomiędzy polem Xu(t) a polami stycznymi do dystrybucji D). Przedstawione
podejście wydaje się lepiej pasować do rozważanego problemu, gdyż pozwala uniknąć wielu technicznych pro-
blemów związanych z liczeniem nawiasów Lie’go pomiędzy (nieregularnymi) zależnymi od czasu polami wek-
torowymi ([NHab3, Paragraf 6.1] zawiera szczegółową dyskusję tej i podobnych kwestii). Zgodnie z naszym
rozeznaniem, Twierdzenie A.4 nie było znane w literaturze w tej ogólności (niemniej jego wersje przy dodatko-
wych założeniach pojawiały się wcześniej w pracach kilku autorów). Wynik równoważny Twierdzeniu A.5 został
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sformułowany jako [AOP97, Twierdzenie 3.1] z innym dowodem. Podkreślmy, że główna zaleta prezentowanego
podejścia nie polega na wzmocnieniu znanych wyników (choć pewne wzmocnienie faktycznie uzyskujemy w przy-
padku abnormalnym), lecz na wskazaniu języka geometrycznego najlepiej pasującego do rozważanego problemu.
Tę zgodność dobrze widać analizując dowody Twierdzeń A.4 i A.5, które są całkowicie elementarne. Wymagają
one w istocie tylko dwóch prostych składników: zdefiniowania potoku zależnego od czasu pola wektorowego i
obliczenia stożka Pontriagina, co w tym konkretnym przypadku sprowadza się do wskazania przestrzeni stycznej
do paraboloidy.

Optymalność normalnych ekstremal subriemannowskich [NHab4] Twierdzenia A.4 oraz A.5 charak-
teryzują ekstremale subriemannowskiego problemu geodezyjnego, a więc podają warunki konieczne pierwszego
rzędu, aby rozważana krzywa była minimalizującą geodezyjną subriemannowską. Z drugiej strony powszechnie
wiadomo (zob. omówienie tematu w monografii [Mon06]), że normalne ekstremale subriemannowskie (w skrócie
NESR) są w istocie (lokalnymi) minimalizującymi geodezyjnymi, tzn. realizują one minimum funkcjonału ener-
gii na małych dystansach. Wobec tego pojawia się naturalne pytanie: w jaki sposób geometria NESR (a więc
warunki (b1) oraz (b2) z Twierdzenia A.5) implikuje ich optymalność? Ten problem stanowił motywację do
powstania pracy [NHab4]. W rezultacie udało się nam uzyskać nowy dowód lokalnej optymalności NESR odwo-
łujący się bezpośrednio do warunków (b1) i (b2).

Pomysł stojący za dowodem jest dość prosty. Rozważmy NESR q : [0, T ]→ Q odpowiadającą unormowanemu
sterowaniu u(t) ∈ Rk, oraz inną trajektorię q̃ : [0, T ]→ Q układu (A.3) mającą ten sam punkt początkowy, a więc
q̃(0) = q(0) = q0, lecz odpowiadającą innemu sterowaniu ũ(t) = u(t) + ∆u(t). Podkreślmy, że nie nakładamy
żadnych ograniczeń na punkt końcowy q̃(T ).

Kolejnym krokiem w naszych rozważaniach jest konstrukcja naturalnej homotopii pomiędzy trajektoriami
q(·) oraz q̃(·). Dla każdego s ∈ [0, 1] definiujemy qs : [0, T ] → Rn jako trajektorię subriemannowskiego układu
sterowania (A.3) odpowiadającą sterowaniu u(t) + s∆u(t) z punktem początkowym qs(0) = q(0). Bezpośrednio
z definicji wynika, że q0(·) = q(·) oraz q1(·) = q̃(·). Będziemy padać pochodną qs(·) względem parametru s,
tzn. bs(t) := ∂sqs(t). Okazuje się, że dla dostatecznie małych T zachowanie b0(t) jest dobrym przybliżeniem
zachowania bs(t).

Lemat A.6 ([NHab4, Lemat 3.4]). Przy założeniu że E(γ̃(·)) ≤ E(γ(·)), istnieje funkcja ciągła ξ : R→ R+ taka,
że dla każdego t ∈ [0, T ] i każdego s ∈ [0, 1] prawdziwe jest oszacowanie

(A.4) ‖bs(t)− b0(t)‖2 ≤ Tξ(T )‖∆u(·)‖2L2[0,T ] .

Dowód powyższego faktu jest elementarny, chociaż dość długi. Krzywe qs(t) zostały zdefiniowane za pośred-
nictwem zależnego od parametru równania różniczkowego zwyczajnego q̇s(t) = Xu(t)+s∆u(t)(qs(t)). Z definicji,
bs(t) jest wariacją rodziny rozwiązań tego równania i jako taka spełnia równanie różniczkowe będące wariacją
wyjściowego równania. Standardowe techniki z teorii równań różniczkowych zwyczajnych (przede wszystkim
nierówność Gronwalla) zastosowane do wspomnianego równania na wariację pozawalają porównać bs(t) z b0(t).

W konsekwencji badanie

b0(t) =

∫ t

0

F
u(·)
tτ

[
X∆u(τ)(q(τ))

]
dτ

może dostarczyć wielu informacji na temat pełnej wariacji bs(t). W tym miejscu warunki geometryczne (b1)
oraz (b2) z Twierdzenia A.5 wchodzą do gry. Mianowicie, możemy rozłożyć wektor X∆u(τ)(q(τ)) w powyższym
wzorze na część styczną do q(τ), a więc

〈
u(τ),∆u(τ)

〉
q̇(τ), oraz pozostałą część prostopadłą do q(τ). Warunek

(b1) zapewnia że prędkość q̇(t) jest zachowywana przez zależny od czasu potok pola Xu(t) z dokładnością do
elementów przestrzeni Fu(·)

• (q̇⊥)q(t), co prowadzi do (por. [NHab4, Lematy 3.2 oraz 3.3])

(A.5) b0(t) =

∫ t

0

〈
u(τ),∆u(τ)

〉
dτ · q̇(t) mod F

u(·)
• (q̇⊥)q(t) .

Z kolei warunek (b2) oznacza, że prędkość q̇(t) jest transwersalna do Fu(·)
• (q̇⊥)q(t), wobec czego możemy osza-

cować długość b0(T ) poprzez długość jego składowej równoległej do q(·). Istnieje zatem stała c > 0 taka, że

(A.6) ‖b0(T )‖2 ≥ c · |
∫ T

0

〈
u(τ),∆u(τ)

〉
dτ | .

Wobec [NHab4, Lemat 3.1], jeśli E(γ̃(·)) ≤ E(γ(·)), powyższe wyrażenie jest rzędu ‖∆u(·)‖2L2[0,T ].
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Podsumowując, warunki geometryczne z Twierdzenia A.5 prowadzą do wniosku że wariacja b0(T ) pochodząca
od naturalnej homotopii pomiędzy NESR q(t) i inną trajektorią q̃(t) o mniejszej energii, jest skierowana „silnie
wstecz“ trajektorii q(t) (tzn. składowa styczna do q(t) ma ujemny znak i jest co najmniej rzędu ‖∆u‖2L2[0,T ]).
Z drugiej strony, różnica ‖bs(t) − b0(t)‖2 jest nie większa niż O(T ) · ‖∆u‖2L2[0,T ]. Wnioskujemy stąd, że dla
dostatecznie małych T wektor b0(T ) jest dobrą aproksymacją całej krzywej [0, 1] 3 s 7→ qs(T ), której pochodną
jest s 7→ bT (s). W szczególności, q(T ) = q0(T ) 6= q1(T ) = q̃(T ), a zatem NESR q(t) jest jedyną krzywą
łączącą q(0) z q(T ) o energii nie większej niż E(q(·)). Mówiąc nieformalnie warunki geometryczne (b1) i (b2)
z Twierdzenia A.5 zmuszają homotopię do ruchu wstecz z punktu q(T ) a zatem jeśli T jest małe, homotopia
„nie ma czasu” wrócić do punktu końcowego q(T ). Dowodzi to że normalne ekstremale subriemannowskie są
minimalizującymi geodezyjnymi subriemannowskimi.
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B Geometria wiązek gradowanych [NHab5; NHab2]

Omawiane prace dotyczą teorii wiązek gradowanych (zob. Definicja 3.5). W [NHab2] rozwijaliśmy teorię du-
alności dla tego typu obiektów. Zaproponowaliśmy dwie naturalne konstrukcje obiektów i morfizmów dualnych
(Definicje B.3 and B.5), czerpiąc inspirację z klasycznej dualności pomiędzy przestrzeniami topologicznymi i
algebrami funkcji ciągłych w duchu Twierdzenia Gelfanda-Naimarka, jak również z charakteryzacji wiązek gra-
dowanych w terminach działań monoidu multiplikatywnego (R, ·) – por. Twierdzenie 3.7. Co więcej, udało się
nam udowodnić równoważności pomiędzy kategoriami wiązek gradowanych i odpowiednimi kategoriami obiek-
tów dualnych (Twierdzenia B.4 and B.6). W pracy [NHab5] próbowaliśmy charakteryzować działania monoidów
innych niż (R, ·) na rozmaitościach różniczkowych. W ten sposób badaliśmy potencjalne rozszerzenia teorii wią-
zek gradowanych.

Wiązki gradowane i pola wagowe Na mocy wyników Twierdzenia 3.7, wiązki gradowane możemy scha-
rakteryzować przez działanie monoidu multiplikatywnego liczb rzeczywistych (R, ·) =: G na rozmaitościach (tak
zwane, struktury jednorodności – zob. Definicja 3.6). Z praktycznego punktu widzenia, strukturę jednorodno-
ści wygodnie bywa opisywać za pomocą pewnego pola wektorowego. Zauważmy mianowicie, że odwzorowanie
t 7→ het przyporządkowuje danej strukturze jednorodności h : R × F → F działanie grupy abelowej (R,+), a
więc potok pewnego pola wektorowego.

Definicja B.1 ([GR12]). Zupełne pole wektorowe ∆F na F stowarzyszone z potokiem (t, f) 7→ het(f) nazywamy
polem wagowym na F .15 Innymi słowy ∆F (f) = d

dt

∣∣
t=1

ht(f).
Łatwo pokazać, że we współrzędnych gradowanych (xa, yiw) na F , pole wagowe wyraża się wzorem ∆F =∑
i w · yiw∂yiw .

Dualność dla wiązek gradowanych [NHab2] Cel naukowy omawianej pracy – zdefiniowanie obiektu du-
alnego do wiązki gradowanej – nietrudno umotywować mając na uwadze znaczenie pojęcia dualności w teorii
wiązek wektorowych, rolę jaką dualność podwójnych wiązek wektorowych pełni w konstrukcji trójki Tulczyjewa
(1.10), a także omawiane przez nas w Rozdziale 3 zastosowanie wiązek gradowanych w teorii wyższych algebro-
idów.

15W przypadku wiązki wektorowej zwyczajowo mówimy o polu Eulera.
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Inspiracji dla właściwej definicji może dostarczyć klasyczna dualności przestrzeni wektorowych. Jeśli V jest
przestrzenią wektorową nad R, to V ∗ – przestrzeń dualną do niej – definiujemy jako zbiór odwzorowań linio-
wych z V w R – wyróżnioną przestrzeń liniową. Równoważnie definicję tę możemy przeformułować w du-
chu Twierdzenia 3.7: V∗ to zbiór gładkich odwzorowań V w R respektujących strukturę jednorodności, a więc
V∗ = HomG(V,R), gdzie HomG oznacza zbiór gładkich odwzorowań przemiennych z homotetiami (działaniem
monoidu G). Dodanie naturalnego przekształcenia na morfizmach (ψ : V → V̂ ) 7−→ (ψ∗ : V̂ ∗ → V ∗), gdzie ψ
jest odwzorowaniem liniowym (jednorodnym stopnia 1), zaś ψ∗(h) := h ◦ ψ : V → R dla dowolnego elementu
h : V̂ → R należącego do V̂ ∗; sprawia że dualność można rozumieć jako funktor pomiędzy kategorią przestrzeni
wektorowych i kategorią przeciwną do niej ∗ : Vect → Vectop. Co więcej, wobec kanoniczego izomorfizmu
V ' (V ∗)∗, funktor ∗ jest równoważnością kategorii.

Rozszerzenie powyższej konstrukcji do wiązek wektorowych odbywa się „włókno po włóknie”. Zauważmy,
że otrzymany w ten sposób funktor ∗ działa pomiędzy kategorią VB wiązek wektorowych ze standardowymi
morfizmami, a kategorią VB∗ wiązek wektorowych z morfizmami Zakrzewskiego (por. Definicja 1.1).

Powyższe rozważania sugerują aby obiekt dualny do przestrzeni gradowanej W (tj. wiązki gradowanej nad
punktem) definiować w podobny sposób – jako zbiór tych gładkich odwzorowań z W do pewnej przestrzeni mo-
delowej, które są przemienne z homotetiami. W pracy [NHab2] zaproponowaliśmy dwa naturalne obiekty mo-
delowe: R[ε] =: A, przestrzeń funkcji wielomianowych na R dowolnego stopnia, oraz R[ε]/

〈
εk+1

〉
=: A[k],

przestrzeń funkcji wielomianowych na R stopnia nie większego niż k. Wybór A jako obiektu modelowego ma
tę zaletę, że pozwoli zdefiniować obiekt dualny dla przestrzeni gradowanych dowolnego rzędu, podczas gdy A[k]

tylko dla rzędu nie większego niż k. Z drugiej strony wybór A prowadzi do obiektów nieskończenie wymiarowych,
podczas gdy z A[k] nie ma podobnych problemów. Oba rozważane obiekty są w sposób naturalny przestrzeniami
gradowanymi z działaniem monoidu G danym przez ht(εi) = ti · εi, a ponadto gradowanymi algebrami przemien-
nymi z naturalnym mnożeniem. W rezultacie otrzymane obiekty dualne będą miały naturalną strukturę gradowanej
algebry przemiennej z mnożeniem „po wartościach”.

W proponowanym wyżej podejściu dualność rozumiemy w duchu Twierdzenia Gelfanda-Naimarka, gdzie
obiektami dualnymi do zwartych przestrzeni topologicznych są C∗-algebry funkcji ciągłych na tych przestrze-
niach. W szczególności, w naszych rozważaniach obiektem dualnym do przestrzeni wektorowej V będzie prze-
strzeń wszystkich funkcji wielomianowych na tej przestrzeni, zamiast standardowego V ∗, które składa się tylko z
funkcji wielomianowych stopnia 1.

Powstaje naturalne pytanie czy, podobnie jak w przypadku standardowej dualności przestrzeni wektorowych,
wyjściową przestrzeń gradowaną można „odzyskać” z obiektu dualnego. Okazuje się, że jest to wykonalne, przy
ponownym wykorzystaniu obiektu modelowego A lub A[k], ale tym razem traktowanego jako gradowana algebra
przemienna, a nie przestrzeń gradowana. Funktorem odwrotnym do HomG(·,A) będzie funktor Homgr−alg(·,A)
przypisujący danej gradowanej algebrze przemiennej (specjalnego typu) zbiór wszystkich homomorfizmów zgod-
nych z gradacją w obiekt modelowy. Analogiczna konstrukcja działa w przypadku obiektu modelowego A[k].

Rozszerzenie naszkicowanej wyżej teorii na wiązki gradowane odbywa się, podobnie jak dla standardowej
dualności wiązek wektorowych, „włókno po włóknie”. To znaczy, obiektem dualnym do wiązki gradowanej będzie
wiązka gradowanych algebr przemiennych nad tą samą bazą, której włókna są dualne do odpowiednich włókien
wyjściowej wiązki gradowanej. Zauważmy, że wobec faktu, że funktor HomG(·,A) zmienia kierunek morfizmów,
kategoria w obrazie będzie kategorią wiązek gradowanych algebr przemiennych z morfizmami Zakrzewskiego
(por. Definicja 1.1).

Konstrukcje i własności wiązek dualnych Aby sformalizować pojęcie dualności będziemy potrzebowali
następujących konstrukcji.

Definicja B.2 ([NHab2, Definicje 8, 9 i 14]). Gradowaną algebrą wielomianową nazywamy gradowaną al-
gebrę przemienną izomorficzną z A(Rd) – algebrą funkcji gradowanych na przestrzeni gradowanej Rd rangi
d = (d1, d2, . . . , dk).

Gradowaną wolną algebrą Weila stopnia k nazywamy gradowaną algebrę przemienną izomorficzną zA[k](Rd) :=
A(Rd)/A>k(Rd) – algebrą funkcji gradowanych wagi nie większej niż k na przestrzeni gradowanej Rd pewnej
rangi d = (d1, d2, . . . , dk).

Niech teraz A będzie gradowaną algebrą wielomianową (odp. gradowaną wolną algebrą Weila). Wiązkę lo-
kalnie trywialną τ : A → M modelowaną nad A nazywamy wiązką gradowanych algebr wielomianowych (odp.
wiązką gradowanych wolnych algebr Weila), gdy kocykle związane z lokalną trywializacją τ−1(Uα) ' Uα×A są
automorfizmami algebr gradowanych gαβ : Uα ∩ Uβ → Aut(A).

45



Przez kategorię wiązek gradowanych algebr wielomianowych, oznaczaną GPAB∗ (odpowiednio kategorię wią-
zek gradowanych wolnych algebr Weila, oznaczaną FGWAB∗), będziemy rozumieli kategorię, której obiektami są
wiązki gradowanych algebr wielomianowych (odpowiednio wiązki gradowanych wolnych algebr Weila) a morfi-
zmami są morfizmy Zakrzewskiego (zauważmy, że wiązki algebr są wiązkami wektorowymi) zachowujące struk-
turę algebry gradowanej na włóknach.

Możemy teraz sformalizować pojęcie dualności związane z obiektem modelowym A.

Definicja B.3 ([NHab2, Definicje 3, 10 i 11]). Niech σ : E →M będzie wiązką gradowaną. Wiązką dualną do σ
nazwiemy wiązkę gradowanych algebr wielomianowych σ∗G : E∗G →M o włóknach

(E∗G)x := HomG(Ex,A) gdzie x ∈M.

Innymi słowy, włókno (E∗G)x jest przestrzenią funkcji gładkich Ex → A przemiennych ze strukturami jednorod-
ności na Ex oraz na A.

Dla odwzorowania jednorodnego f : E → F pomiędzy wiązkami gradowanymi σ : E →M oraz ν : F → N ,
nad f : M → N , definiujemy odwzorowanie G-dualne jako morfizm Zakrzewskiego f∗G : ν∗G →B σ∗G nad
f : M → N zdefiniowany na włóknach formułą

(f∗G)x = HomG(·,A) : (Ff(x))
∗
G → (Ex)∗G

dla każdego x ∈M .

Główny wynik omawianej pracy stwierdza, że rozważane pojęcie dualności jest funktorem zadającym równo-
ważność kategorii GB oraz kategorii GPAB∗.

Twierdzenie B.4 ([NHab2, Stwierdzenie 6 i Twierdzenie 2]). Zdefiniowana wyżej operacja ∗G jest funktorem kon-
trawariantnym z kategorii wiązek gradowanych GB w kategorię wiązek gradowanych algebr wielomianowych z
morfizmami Zakrzewskiego GPAB∗. Ponadto para funktorów ∗

G oraz Homgr-alg(·,A) zadaje równoważność kate-
gorii GB oraz kategorii GPAB∗.

Analogiczne konstrukcje i wyniki można uzyskać używając A[k] = R[ε]/
〈
εk+1

〉
jako obiektu modelowego.

Definicja B.5 ([NHab2, Definicje 4, 12 i 13]). Niech σ : E →M będzie wiązką gradowaną. k-wiązką dualną do
σ nazwiemy wiązkę gradowanych wolnych algebr Weila σ∗[k]

G : E
∗[k]
G →M o włóknach

(E
∗[k]
G )x := HomG(Ex,A[k]) gdzie x ∈M.

Innymi słowy włókno (E
∗[k]
G )x jest przestrzenią funkcji gładkich Ex → A[k] przemiennych ze strukturami jedno-

rodności na Ex oraz na A[k].
Dla odwzorowania jednorodnego f : E → F pomiędzy wiązkami gradowanymi σ : E →M oraz ν : F → N ,

nad f : M → N , definiujemy k-odwzorowanie dualne jako morfizm Zakrzewskiego f∗[k]
G : ν

∗[k]
G →B σ

∗[k]
G nad

f : M → N zdefiniowany na włóknach formułą

(f
∗[k]
G )x = HomG(·,A[k]) : (Ff(x))

∗[k]
G → (Ex)

∗[k]
G

dla każdego x ∈M .

Twierdzenie B.6 ([NHab2, Twierdzenie 4]). Zdefiniowana wyżej operacja ∗[k]
G jest funktorem kontrawariant-

nym z kategorii wiązek gradowanych GB w kategorię wiązek gradowanych wolnych algebr Weila z morfizmami
Zakrzewskiego FGWAB∗.

Ponadto para funktorów ∗[k]
G oraz Homgr-alg(·,A[k]) zadaje równoważność pełnych podkategorii GBk oraz

FGWAB∗k, składających się, odpowiednio, z wiązek gradowanych rzędu co najwyżej k i wiązek gradowanych wol-
nych algebr Weila stopnia co najwyżej k.

Jako przykład zastosowania wprowadzonego powyżej pojęcia dualności podamy charakteryzację wiązek gra-
dowanych dowolnego rzędu.
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Twierdzenie B.7 ([NHab2, Twierdzenie 7]). Struktura wiązki gradowanej rzędu k nad M jest jednoznacznie zde-
terminowana przez wybór gradowanej wiązki wektorowej E0 =

⊕k
j=0E

j → M stopnia k, oraz łączny morfizm
gradowanych wiązek wektorowych m : Sym2E0 → E0, dla którego morfizmy indukowane przez j-krotne złożenie
m

mj : Symj [E0/(E0 · E0)]→ E0/(E0)j+1

są injektywne dla j = 2, 3, . . . , k.

Idea dowodu powyższego twierdzenia jest prosta w świetle omówionych wyżej rezultatów. Mianowicie, na
mocy Twierdzenia B.6, wiązka gradowana σ : E →M rzędu k jest jednoznacznie scharakteryzowana przez odpo-
wiadającą jej k-tą wiązkę dualną σ∗[k]

G : E
∗[k]
G →M . Jest to wiązka przemiennych algebr gradowanych, dokładniej

wolnych algebr Weila, a więc w szczególności jest gradowaną wiązką wektorową postaci E0 =
⊕k

j=0E
j → M .

Struktura algebry na włóknach zadaje produkt m : Sym2E0 → E0. Injektywność odwzorowań mj gwarantuje że
mamy do czynienia z wiązką wolnych algebr Weila. Warto podkreślić, że w szczególnym przypadku k = 2 otrzy-
mujemy charakteryzację wiązek gradowanych rzędu 2 autorstwa Bursztyna, Cattaneo, Mehta i Zambona ogłoszoną
w [CM15].

Działania monoidów innych niż (R, ·) na rozmaitościach [NHab5] Podstawowym celem naukowym
pracy [NHab5] było scharakteryzowanie struktur geometrycznych związanych z gładkimi działaniami mo-
noidów innych niż (R, ·) na rozmaitościach. Tego typu pytania wydają się naturalne w świetle przytoczonego
wcześniej Twierdzenia 3.7 charakteryzującego działania (R, ·). Oczywiście, fundamentalną kwestią jest wybór
konkretnego monoidu, którego działanie chcemy badać. W pracy [NHab5] zajmowaliśmy się kilkoma szczegól-
nymi przypadkami. Poniżej omówię tylko wyniki [NHab5, Rozdział 4], których jestem głównym autorem. Doty-
czą one działań G2, czyli monoidu 2-dżetów odwzorowań punktowanych φ : (R, 0) → (R, 0) z naturalnym
mnożeniem [φ]2 · [ψ]2 := [ψ ◦ φ]2.

Wybór G2 jako przedmiotu badań dość łatwo uzasadnić. Otóż zauważmy, że przestrzeń styczną TxM do
rozmaitości M w punkcie x ∈ M możemy zdefiniować jako przestrzeń 1-dżetów odwzorowań punktowanych
q : (R, 0) → (M,x), czyli krzywych q na M spełniających warunek q(0) = x. W oczywisty sposób repara-
metryzacje φ : (R, 0) → (R, 0) zadają naturalne prawe działanie monoidu 1-dżetów [φ]1 tych reparametrycji na
TxM . Monoid ten jest kanonicznie izomorficzny z monoidem multiplikatywnym (R, ·). Analogiczne rozumowa-
nie pokazuje, że monoid G2 działa z prawej strony na drugiej wiązce stycznej T2M – której włókna nad x ∈ M
to przestrzenie 2-dżetów odwzorowań punktowanych q : (R, 0)→ (M,x). Mamy zatem naturalny i dość ważny z
punktu widzenia geometrii i fizyki klasycznej (T2M to wiązka prędkości i przyśpieszeń krzywych w M ) przykład
rozmaitości z działaniem rozważanego monoidu.

Monoid G2 możemy kanonicznie utożsamić z przestrzenią R2 = {(a, b) | a, b ∈ R} z następującym mnoże-
niem:

(B.1) (a, b)(A,B) = (aA, aB + bA2) .

Jak widać jest ono nieprzemienne, wobec czego istotne będzie rozróżnienie pomiędzy lewymi a prawymi dzia-
łaniami G2. Omawiana wcześniej wiązka T2M jest przykładem rozmaitości z prawym działaniem G2. Z drugiej
strony, T2∗

x M – przestrzeń 2-dżetów odwzorowań punktowanych f : (M,x)→ (R, 0) – ma naturalne działanie G2

z lewej strony. Wiązka takich przestrzeni T2∗M = ∪x∈MT2∗
x M – w terminologii Tulczyjewa [Tul] druga wiązka

kostyczna do M – jest zatem naturalnym przykładem rozmaitości z lewym działaniem G2.
Podstawą wyników, które omówimy poniżej są dwie obserwacje które można łatwo uzyskać w oparciu o wzór

(B.1). Po pierwsze, zauważmy że monoid multiplikatywny (R, ·) = {(a, 0) | a ∈ R} jest podmonoidem w
G2. Wynika stąd, że każda rozmaitość z gładkim działaniem G2 jest jednocześnie rozmaitością z gładkim dzia-
łaniem monoidu (R, ·) a zatem, na mocy Twierdzenia 3.7, jest wiązką gradowaną. Po drugie, grupa abelowa
(R,+) = {(1, b) | b ∈ R} również jest podmonoidem w G2. Gładkie działanie takiej grupy to potok pewnego
pola wektorowego. Z drugiej strony z działaniem (R, ·) również związane jest kanoniczne pole wektorowe, tak
zwane pole wagowe (por. Definicja B.1). Wzajemną relację potoków obu tych pól można wydedukować ze wzoru

(B.2) (a, 0)(1, b/a) = (a, b) = (1, b/a2)(a, 0) ,

który pozwala przedstawić każdy element podgrupy elementów odwracalnych Ginv2 = G2 \ {(0, b) | b ∈ R}
jako produkt elementów należących do wspomnianych podmonoidów. W oparciu o powyższe obserwacje można
udowodnić następujące twierdzenie:
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Twierdzenie B.8 ([NHab5, Lematy 4.1 i 4.4]). Każde gładkie prawe (odpowiednio lewe) działanieH : M×G2 →
M (odp. H : G2 ×M →M ) indukuje na rozmaitości M :

• kanoniczną strukturę wiązki gradowanej σ : M →M0 := H(0,0)(M) pochodzącą od działania podmonoidu
(R, ·) ⊂ G2

• zupełne pole wektorowe X ∈ X(M) wagi −1 (odp. Y ∈ X(M) wagi +1) względem powyższej struktury
gradowanej.

Innymi słowy działanie G2 indukuje naM dwa zupełne pola wektorowe: pole wagowe ∆ oraz inne pole wektorowe
X (odp. Y ) spełniające następującą relację komutacyjną:

(B.3) [∆, X] = −X (odp. [∆, Y ] = Y ) .

Odwrotnie, niech σ : M →M0 będzie wiązką gradowaną, a ∆ polem wagowym związanym z odpowiadającą
jej strukturą jednorodności h : R × M → M . Niech X ∈ X(M) (odp. Y ∈ X(M)) będzie zupełnym polem
wektorowym wagi −1 (odp. wagi +1). Wówczas wzory

p.(a, b) := Xb/a(ha(p)) = ha(Xb/a2(p)) (odp. (a, b).p := ha(Y b/a(p)) = Y b/a
2

(ha(p))

definiują prawe (odp. lewe) gładkie działanie grupy elementów odwracalnych Ginv2 ⊂ G2 na M . Powyżej t 7→ Xt

oznacza potok pola wektorowego X .

Jak widać, każde gładkie G2-działanie na rozmaitości można opisać za pomocą struktury gradowanej i pola
wektorowego spełniającego relację komutacyjną (B.3). Nie jest to jednak pełny opis, gdyż a priori taka para indu-
kuje tylko działanie grupy elementów odwracalnych Ginv2 ⊂ G2. Nasuwa się zatem pytanie kiedy działanie Ginv2

ma gładkie rozszerzenie do pełnego działania G2. Niestety, udało się nam jedynie znaleźć częściową odpowiedź.
Co więcej, odpowiedzi znacznie różnią się w zależności od strony z której działa rozważany monoid.

W przypadku prawych działań G2, dla każdego ustalonego rzędu struktury gradowanej możliwe jest podanie lo-
kalnych warunków istnienia takiego rozszerzenia w skończonym czasie. W przypadku wiązek rzędu nie większego
niż trzy te lokalne kryteria da się elegancko wyrazić geometrycznie:

Lemat B.9 ([NHab5, Lemat 4.5]). Niech (M,∆) będzie wiązką gradowaną rzędu nie większego niż 3, i niech
X będzie polem wektorowym na M wagi −1. Wówczas prawe działanie H : M × Ginv2 → M określone w
Twierdzeniu B.8, rozszerza się do prawego działania G2 wtedy i tylko wtedy gdy X jest styczne do włókien wiązki
M →M [1], oraz gdy operator różniczkowy X ◦X anihiluje wszystkie funkcje na M wagi nie większej niż 3.

W szczególności okazuje się, że lokalnie nie ma innych przykładów wiązek gradowanych rzędu 2 z prawym
działaniem G2 niż drugie wiązki styczne T2M .

Dla działań lewych nie jesteśmy w stanie podać nawet lokalnych warunków istnienia interesującego nas roz-
szerzenia. Wynika to z faktu, że nie mamy ogólnego sposobu scałkowania pola wektorowego dodatniej wagi do od-
powiedniego potoku. Uzyskaliśmy jedynie wynik dla najprostszego przypadku wiązki gradowanej rzędu 1 (wiązki
wektorowej):

Lemat B.10 ([NHab5, Lemat 4.6]). Niech σ : E → M będzie wiązką wektorową. Istnieje jedno-jednoznaczna
odpowiedniość pomiędzy gładkimi lewymi działaniami G2 naE, dla których podmonoid (R, ·) ⊂ G2 działa poprzez
homotetie σ, oraz symetrycznymi dwuliniowymi operacjami • : E ×E → E spełniającymi warunek v • v • v = 0
dla dowolnego v ∈ E. Ta odpowiedniość dana jest wzorem

(a, b).v = av + bv • v ,

gdzie (a, b) ∈ G2 oraz v ∈ E.
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