
Załącznik 2: AUTOREFERAT

1 Imię i nazwisko.

Katarzyna Górska

2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z poda-
niem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy
doktorskiej.

• 2008 r. Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Tytuł rozprawy doktorskiej: Badanie związków pomiędzy pewnymi stanami kwantowymi a
klasycznymi trajektoriami
Promotor: prof. dr hab. Adam J. Makowski

• 2004 r. Magister fizyki teoretycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Tytuł pracy magisterskiej: Identyczne cząstki a przyczynowa interpretacja mechaniki kwan-
towej
Promotor: prof. dr hab. Adam J. Makowski

3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach na-
ukowych/artystycznych.

2011 - 2019 r. Adiunkt w Oddziale Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Nie-
wodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2011 - 2012 r. Staż podoktorski (pozycja FAPESP) w Instytucie Fizyki, Uniwersytet São Paulo,
São Paulo, Brazylia, grupa prof. dr hab. D. M. Gitmana (12 miesięcy)

2009 - 2011 r. Staż podoktorski (pozycja ANR-CNRS) w Laboratorium Fizyki Teoretycznej Ma-
terii Skondensowanej, Uniwersytet Paris VI Sorbonne, Paryż, Francja, grupa prof. dr hab.
K. A. Pensona (16 miesięcy)

2008 - 2010 r. Asystent w Instytucie Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

4 Wskazanie osiągnięcia? wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule na-
ukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
nr 65, poz. 595 ze zm.).

a) Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego,

cykl publikacji: Zastosowanie rozkładów Lévy’ego w rozwiązywaniu ułamkowych równań
ewolucji fizyki matematycznej.
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b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnic-
twa),

[H1] K. A. Penson and K. Górska, Exact and explicit probability densities for one-sided Lévy
stable distributions, Phys. Rev. Lett. 105, 210604 (2010). (IF2010 = 7.621)
Mój wkład do publikacji polegał na zaproponowaniu tematyki pracy, wykonaniu wszystkich
obliczeń, ich pełnej analizie, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. W wykonywa-
nych obliczeniach kluczowa okazała się moja wiedza na temat transformat całkowych, w
szczególności transformat Laplace’a oraz Mellina.
Wkład własny oceniam na 70%.

[H2] K. Górska and K. A. Penson, Lévy stable two-sided distributions: exact and explicit den-
sities for asymmetric case, Phys. Rev. E 83, 061125 (2011). (IF2011 = 2.255)
Mój wkład do publikacji polegał na zaproponowaniu tematyki pracy, wykonaniu wszystkich
obliczeń, ich pełnej analizie, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. W wykonywa-
nych obliczeniach kluczowa okazała się moja wiedza na temat transformat całkowych, w
szczególności transformat Fouriera oraz Mellina.
Wkład własny oceniam na 70%.

[H3] K. Górska, K. A. Penson, D. Babusci, G. Dattoli, and G. H. E. Duchamp, Operator
solutions for fractional Fokker-Planck equations, Phys. Rev. E 85, 031138 (2012). (IF2012

= 2.313)
Mój wkład do publikacji polegał na dyskusji różnych metod rozwiązywania równań
różniczkowo-całkowych, wykonaniu wszystkich obliczeń analitycznych i numerycznych,
pełnej analizie wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami.
Wkład własny oceniam na 60%.

[H4] K. Górska and K. A. Penson, Lévy stable distributions via associated integral transform,
J. Math. Phys. 53, 053302 (2012). (IF2012 = 1.296)
Mój wkład do publikacji polegał na dyskusji zastosowań twierdzenia Efrosa, wykonaniu
wszystkich obliczeń, pełnej analizie wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami.
Wkład własny oceniam na 70%.

[H5] K. Górska and K. A. Penson, Exact and explicit evaluation of Brézin-Hikami kernels,
Nucl. Phys. B 872, 333 (2013). (IF2013 = 3.946)
Mój wkład do publikacji polegał na dyskusji nad tematyką pracy i metod asymptotycznych,
wykonaniu wszystkich obliczeń, pełnej analizie wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z
recenzentami.
Wkład własny oceniam na 70%.

[H6] K. Górska, A. Horzela, K. A. Penson, and G. Dattoli, The Higher-Order Heat-Type Equ-
ations via signed Lévy stable and generalized Airy functions, J. Phys. A: Math. Theor. 46
425001 (2013). (IF2013 = 1.687)
Mój wkład do publikacji polegał na zaproponowaniu tematyki pracy, wykonaniu wszyst-
kich obliczeń, ich analizie, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. W wykonywanych
obliczeniach kluczowa okazała się moja wiedza na temat transformat całkowych, w szcze-
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gólności transformaty Mellina oraz dwustronnej transformaty Laplace’a.
Wkład własny oceniam na 60%.

[H7] G. Dattoli, K. Górska, A. Horzela, and K. A. Penson, Photoluminescence decay of silicon
nanocrystals and Lévy stable distributions, Phys. Lett. A 378, 2201 (2014). (IF2014 = 1.683)
Mój wkład do publikacji polegał na stworzeniu fenomenologicznego modelu opisu zjawiska
fotoluminescencji, wykonaniu wszystkich obliczeń, ich pełnej analizie, redakcji tekstu oraz
dyskusji z recenzentami. W wykonywanych obliczeniach kluczowa okazała się moja wiedza
na temat funkcji analitycznych.
Wkład własny oceniam na 50%.

[H8] G. Dattoli, E. Sabia, K. Górska, A. Horzela, and K. Penson, Relativistic wave equations:
an operational approach, J. Phys. A: Math. Theor. 48, 125203 (2015). (IF2014 = 1.69)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń, ich pełnej analizie,
w tym zwróceniu szczególnej uwagi na istnienie zależności pomiędzy lokalizacją warunku
początkowego a dwojakim typem ewolucji rozwiązania równania Salpetera. Brałam także
udział w redakcji tekstu oraz w dyskusji z recenzentami.
Wkład własny oceniam na 50%.

c) Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych
wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.

Przywołane w autoreferacie referencje [H1-H8] odnoszą się do prac wchodzących do cyklu
publikacji Zastosowanie rozkładów Lévy’ego w rozwiązywaniu ułamkowych równań ewolucji fizyki
matematycznej będącego podstawą wniosku habilitacyjnego. Prace te, powstałe i opublikowane
w latach 2010-2015, przedstawiają wyniki badań prowadzonych przez habilitantkę we współpra-
cy naukowej z fizykami i matematykami z Uniwersytetu Paryskiego (K. A. Penson oraz G. H. E.
Duchamp), instytutów badawczych ENEA oraz INFN we Frascati pod Rzymem (G. Dattoli, E.
Sabia i D. Babusci), a także krakowskiego IFJ PAN (A. Horzela). Referencje [1-36] są pozycjami
literaturowymi przywołanymi aby nadać właściwy kontekst opisanym w autoreferacie badaniom.
Struktura tej części autoreferatu, omawiającej prace [H1-H8], jest następująca: podrozdziały 4.1,
4.2 mają charakter wprowadzający i stanowią punkt odniesienia dla przedstawionych dalej wyni-
ków; podrozdział 4.3, zawiera skrócony opis oryginalnych wyników habilitantki, szczegółowowo
przedstawionych w podrozdziałach 4.4 - 4.7; końcowy podrozdział 4.8 stanowi podsumowanie.

4.1 Wstęp i motywacja badań

Zainteresowanie stabilnymi rozkładami prawdopodobieństwa typu Lévy’ego (zwanymi także
rozkładami α-stabilnymi bądź ’ciężko-ogonowymi’) wypływa z ogromnej liczby ich zastosowań
tak w fizyce, jak i w innych dziedzinach nauki, m.in. w ekonofizyce [1], w badaniach nad mo-
bilnością populacji [2], w modelowaniu rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych [3], itd.
Dla fizyków rozkłady Lévy’ego są przedmiotem intensywnych badań, zarówno eksperymental-
nych jak i teoretycznych. Używane są one do opisu układów amorficznych i nieuporządkowa-
nych, anomalnej dyfuzji [4], przepływów turbulentnych [5], a także procesów relaksacyjnych w
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dielektrykach [6], w tym fotoluminescencji zachodzącej w materiałach porowatych [7] oraz w na-
nomateriałach [8,9]. W zastosowaniach fizycznych, oprócz rozkładów stabilnych typu Lévy’ego,
używane są także tzw. funkcje Lévy’ego służące m. in. do opisu fluktuacji w reakcjach chemicz-
nych [10], czy dyfuzji na jednostkowym kole [11].

Od dawna wiadomo, że z dystrybucjami typu Lévy’ego związane są równania ewolucji za-
wierające pochodne ułamkowe, w tym równania dyfuzji anomalnej, a także ich uogólnienia na
tzw. ułamkowe równanie Fokkera-Plancka zawierające w opisie układu dodatkowe informacje
dotyczące tzw. dryfu. Z funkcjami Lévy’ego związane są natomiast równania dyfuzji wyższych
rzędów. Pomimo istnienia dużej liczby publikacji i monografii poświęconych teorii i zastosowa-
niom rozkładów Lévy’ego, a także równaniom ewolucji z pochodnymi ułamkowymi, wiele zagad-
nień związanych z tą tematyką wymaga dalszego, dogłębnego wyjaśnienia oraz zrozumienia. W
szczególności obejmuje to:

• Poznanie i zrozumienie roli jaką odgrywają rozkłady Lévy’ego w rozwiązywaniu równań
różniczkowych z pochodnymi ułamkowymi. Pochodne ułamkowe dowolnego rzędu są w
ogólności definiowane poprzez operator całkowy oraz zwykły operator różniczkowania [12].
Równanie różniczkowe z pochodnymi ułamkowymi jest zatem równaniem różniczkowo-
całkowym. Standardowe metody rozwiązywania takich równań, oparte na zastosowaniu
transformat Laplace’a bądź Fouriera, nie są wystarczająco ogólne gdyż mają wbudowany
tylko jeden warunek początkowy zadany dystrybucją δ-Diraca. Potrzeba zatem stworzyć
efektywne procedury pozwalające na rozwiązywanie równań różniczkowych z pochodnymi
ułamkowymi dla różnych warunków początkowych.

• Poszukiwania jawnych postaci rozkładów stabilnych typu Lévy’ego oraz funkcji Lévy’ego,
umożliwiająch, bądź ułatwiająch, obliczenia analityczne oraz numeryczne. Rozkłady i funk-
cje Lévy’ego można wprawdzie przedstawić przy pomocy nieskończonych szeregów [H6,
13-15], ale w pewnych przedziałach swojej określoności szeregi te są bardzo wolno zbieżne
i w konsekwencji mało użyteczne w praktycznych zastosowaniach.

• Zrozumienie fizycznej natury funkcji charakterystycznej tzw. jednostronnych rozkładów
typu Lévy’ego, tj. funkcji Kohlrauscha-Williamsa-Wattsa, zwanej też funkcją KWW lub
stretched eksponential. Współczesna interpretacja roli odgrywanej przez powszechnie uży-
wane w opisie zjawisk relaksacyjnych funkcje KWW obejmuje bowiem stwierdzenia wa-
hające się od uznania ich jako ”pojawiających się przypadkowo i nieistotnych” [16] do
”będących jednym z ważniejszych problemów fizyki” [17].

Prace wchodzące do cyklu publikacji będącego podstawą niniejszego wniosku habilitacyjnego
dają szczegółową analizę wymienionych powyżej problemów. Łączą one problematykę fizyczną
z matematyczną i są skoncentrowane na poszukiwaniu i znalezieniu prawidłowej interpretacji
wzajemnej relacji pomiędzy zagadnieniami matematycznymi jakimi są własności rozkładów i
funkcji Lévy’ego, a zjawiskami fizycznymi takimi jak anomalna dyfuzja bądź procesy relaksa-
cyjne w dielektrykach. Dla osiągnięcia tak wytyczonego celu w pracach [H1-H8] tych została
skonstruowana i przeanalizowana ogólna metoda operatorowa służącą do rozwiązywania linio-
wych równań różniczkowych z pochodnymi ułamkowymi. Metoda ta daje się w naturalny sposób
uogólnić i zastosować do równań różniczkowych zawierających ułamkowe potęgi operatorów zbu-
dowanych ze zwykłych pochodnych. Istotą jej uniwersalności jest użycie transformat całkowych,
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nazwanych transformatami Lévy’ego, których jądrami są rozkłady, bądź funkcje Lévy’ego, które
można explicite wyliczyć. Znajomość jawnych postaci tych jąder całkowych, przedstawionych ja-
ko skończone sumy uogólnionych funkcji hipergeometrycznych, odgrywa szczególnie ważną rolę
w praktycznych zastosowaniach, umożliwia bowiem, dla wielu fizycznie interesujących sytuacji,
efektywne prowadzenie rachunków, tak analitycznych, jak i numerycznych.

4.2 Ogólny stan wiedzy

Rozkłady Lévy’ego, wprowadzone dla opisu zachowania układów złożonych, związane są z
ciągłymi procesami stochastycznymi z niezależnymi, stałymi przyrostami [18]. Rozkłady te speł-
niają uogólnione twierdzenie graniczne dotyczące zmiennych losowych dla których nie istnieje
wariancja. Uogólnione twierdzenie graniczne mówi, że prawdopodobieństwa sum niezależnych
zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie, po odpowiednim wycentrowaniu i przeskalowa-
niu, dążą do rozkładów Lévy’ego [18]. Twierdzenie to sugeruje powszechność występowania
rozkładów Lévy’ego w przyrodzie - hipotezę tę potwierdzają ich liczne zastosowania w różnych
dziedzinach nauki [1–3]. Z uogólnionego twierdzenia granicznego wypływa również najważniej-
sza strukturalna cecha rozkładów Lévy’ego, a mianowicie ich stabilność - złożenie dowolnej ilości
rozkładów Lévy’ego jest także rozkładem Lévy’ego. Pozwala to spojrzeć na rozkłady Lévy’ego
jak na uogólnienia rozkładów Gaussa, wszakże jednak rozkład Lévy’ego istotnie różni się od roz-
kładu Gaussa, bądź związanego z nim normalnego błądzenia przypadkowego, w którym długość
wszystkich kroków oraz przedziałów czasowych jest taka sama. Rozważać można przynajmniej
dwa uogólnienia normalnego błądzenia przypadkowego prowadzące do rozkładów Lévy’ego:

(i) wędrowiec zatrzymuje się między dwoma następującymi po sobie krokami, przy czym czas
postoju jest proporcjonalny do tγ , γ > 0,

(ii) w danej chwili czasu wędrowiec wykonuje skok, którego długość jest proporcjonalna do xγ ,
γ > 0.

Oznacza to, że układ ma niezerową ’pamięć’, tj. występują w nim pewne korelacje przestrzenne
lub czasowe. W tym sensie układ jest nielokalny. Konsekwencją warunków (i) i/lub (ii) jest to,
że cząstki rozprzestrzeniają się w sposób anomalny czyli szybciej bądź wolniej niż podczas dy-
fuzji normalnej. Pojawienie się anomalnych zachowań dyfundujących cząstek wymusza zmianę
standardowego równania dyfuzji ∂tρ(x, t) = ∂2

xρ(x, t) (∂t = ∂
∂t i ∂2

x = ∂2

∂x2 ) na równanie w którym
zwykłe pochodne po czasie lub po zmiennych przestrzennych zastępowane są przez pochodne
ułamkowe zgodnie z regułą: ∂t → Dγ

t bądź ∂2
x → Dγ

x. Do najpowszechniej pojawiających się w
literaturze fizycznej oraz matematycznej pochodnych ułamkowych dowolnego rzędu (wykorzy-
stywanych w pracach [H1-H8]) możemy zaliczyć

- pochodną typu Riemanna-Liouville’a:

(RLDγ
uf)(u) =

1
Γ(n− γ)

dn

dun

∫ u

0

f(v)
(u− v)γ+1−ndv, n− 1 < γ < n, (1)

- pochodną typu Caputo:

(CDγ
uf)(u) =

1
Γ(n− γ)

∫ u

0

f (n)(v)
(u− v)γ+1−ndv, n− 1 < γ < n, (2)
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przy czym f (n)(v) = dn

dvn f(v) [12]. Należy podkreślić, że pomiędzy pochodnymi ułamkowy-
mi w sensie Riemanna-Liouville’a i Caputo istnieje związek, w pewnym sensie zapewniający
ich wymienność.

Rozkłady Lévy’ego obejmują

(i) jednostronne rozkłady Lévy’ego Gα(x), (0 < α < 1), których funkcja charakterystyczna
wyraża się poprzez transformatę Laplace’a [13,15]:

gα(p) ≡ e−pα =
∫ ∞

0
e−xpGα(x)dx, gdzie Gα(x) =

1
2π i

∫
L
expe−p

α
dp, (3)

przy czym L jest konturem całkowania zdefiniowanym w [13],

(ii) dwustronne rozkłady Lévy’ego Gα,β(x), (0 < α < 1, |β| ¬ α lub 1 < α ¬ 2, |β| ¬ 2 − α),
których funkcja charakterystyczna wyraża się poprzez transformatę Fouriera [14,15]1:

gα,β(ω) ≡ exp[−|ω|αei βπ2 sgn(ω)] =
1

2π

∫ ∞
−∞

eixωGα,β(x)dx, 2 (4)

gdzie

Gα,β(x) =
∫ ∞
−∞

e− ixωgα,β(ω)dω. (5)

Funkcje Gα,β(x) są określone także dla α > 2 - pozostają one unormowane i spełniają niemal
wszystkie własności stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa z wyjątkiem dodatniej określoności
- dlatego też nie są one określane jako rozkłady, lecz jako funkcje Lévy’ego. Parametr kształtu α
jest zwany indeksem stabilności, natomiast parametr β informuje nas o skośności układu. Roz-
kłady Lévy’ego dla β = 0 są symetryczne względem osi 0Y, natomiast dla β = −α przechodzą
w rozkłady jednostronne, zatem Gα,−α(x) = Gα(x). Przykładami rozkładów Lévy’ego są po-
wszechnie znane: rozkład Gaussa (normalny) (α = 2, β = 0), rozkład Cauchy’ego (α = 1, β = 0)
oraz tzw. rozkład Lévy’ego-Smirnova (α = 1

2 , β = −1
2), pierwotnie badany przez P. Lévy’ego.

Do funkcji Lévy’ego możemy natomiast zaliczyć funkcję Airy odpowiadającą α = 3 i β = 0.
Wszystkie rozkłady Lévy’ego są nieskończenie podzielne, a także mają jedno maksimum. Po-
nadto, dla ustalonego α, splot rozkładów, bądź funkcji, Lévy’ego jest niezmienniczy [H4, H7].
Rozkłady i funkcje Lévy’ego posiadają także wiele innych intrygujących własności [15, 18]:

- Funkcja Gα,β(x) może być przedstawiona jako szczególny przypadek funkcji Gα,β(x, t),
gdzie Gα,β(x, t) - np. dla jednostronnych rozkładów Lévy’ego - jest dane jako

e−tp
α

=
∫ ∞

0
e−upGα(t, u)dx, gdzie Gα(t, u) =

1
2π i

∫
L
eupe−tp

α
dp. (6)

Transformaty całkowe definiujące rozkłady (patrz wzory (3), (4) i (5)) oraz funkcje
Lévy’ego (patrz wzory (17) w podrozdziale 4.4.3) są bowiem niezmiennicze ze względu

1Funkcja charakterystyczna Gα,β(x) dla α = 1 oraz β = 0 równa się e−|ω|.
2Symbol sgn(ω) oznacza znak ω:

sgn(ω) =


1, dla ω > 0,
0, dla ω = 0,
−1, dla ω < 0.

.
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na wprowadzenie dodatkowego parametru t, t > 0. Oznacza to, że zmieniając we wzorach
(3) p na t1/αp oraz wprowadzając nową zmienną u = xt1/α z rozkładu Gα(x) dostajemy
rozkład Gα(t, x), przy czym korzystamy z

Gα,β(t, x) =
1
t1/α

Gα,β
(
1, x

t1/α

)
≡ 1
t1/α

Gα,β
(

x
t1/α

)
, (7)

czyli samopodobieństwa. Postępując w analogiczny sposób można otrzymać całkową re-
prezentację Gα,β(x, t) dla dwustronnych rozkładów i funkcji Lévy’ego.

- Zanik dla dużych x jest dany funkcją potęgową - tzw. ’ciężko-’, bądź ’grubo-ogonowa’
asymptotyka.

- Momenty rozkładów Levy’ego rzędu µ są skończone tylko dla µ < α, co oznacza, że średnia i
wariancja mogą w ogólności być nieskończone. Wśród rozkładów Lévy’ego wyjątek stanowi
rozkład Gaussa, dla którego obie te wielkości są skończone.

- Rozkłady jednostronne są istotnie osobliwe w punkcie x = 0.

- Dla dowolnych wartości parametrów α oraz β, gdzie α i β należą do określonych powyżej
przedziałów, rozkłady Lévy’ego można przedstawić przy pomocy nieskończonych szeregów
[13–15]. Dla pewnych wartości α i x, np. dla α . 1 i x < α, szeregi te są wolno zbieżne i
w konsekwencji nie stanowią efektywnego narzędzia obliczeń numerycznych.

W zastosowaniach fizycznych rozkładów Lévy’ego na specjalną uwagę zasługuje funkcja cha-
rakterystyczna jednostronnych rozkładów Lévy’ego, zapisywana w teorii procesów relaksacyj-
nych zazwyczaj jako exp[−(t/τ)α], 0 < α < 1, τ > 0 i nazywana funkcją Kohlrauscha-Williamsa-
Wattsa (KWW). Jej szczególny przypadek α = 1 odpowiada procesowi relaksacji Debye’a z
czasem relaksacji τ . Funkcja KWW odgrywa bardzo ważną rolę w analizie procesów relaksa-
cyjnych, jest ona m. in. używana do opisu danych eksperymentalnych w zjawiskach relaksacyj-
nych zachodzących w materiałach amorficznych (np. [19]), a także w materiałach o strukturze
nieuporządkowanej (np. [7–9]). Powszechne występowanie funkcji KWW tłumaczone jest na
wiele sposobów [7,20], jednak interpretacja dynamiki z nią związanej nie jest ani dobrze pozna-
na, ani w pełni zrozumiana. W świetle uniwersalności opisu zjawisk relaksacyjnych funkcjami
Kohlrauscha-Williamsa-Wattsa oraz jego zgodności z danymi doświadczalnymi wnikliwa analiza
funkcji KWW wydaje się być nadzwyczaj potrzebna, a istnienie naturalnego (i przy tym jedno-
znacznego oraz kontrolowanego metodami analitycznymi) związku pomiędzy funkcjami KWW i
rozkładami Lévy’ego otwiera przed taką analizą nowe możliwości.

4.3 Skrócony opis najważniejszych wyników

Głównymi celami cyklu publikacji [H1-H8] są:

• Stworzenie możliwie ogólnej i efektywnej metody rozwiązywania równań różniczkowych
typu równania ewolucji zawierających pochodne ułamkowe - tzw. ułamkowej dynamiki.
Zaproponowane i rozwinięte w pracach [H1-H6] metody matematyczne mają charakter
uniwersalny i mogą służyć do opisu wszelkiego rodzaju zjawisk fizycznych mających miej-
sce w układach złożonych o strukturze nieuporządkowanej lub amorficznej, a także tam
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gdzie zachodzą procesy relaksacyjne opisywane funkcją KWW. Wobec tego, znalezienie
rozwiązań i zrozumienie ułamkowej dynamiki powinno prowadzić do uwidocznienia struk-
tury układu fizycznego w którym występują procesy relaksacji opisane funkcją KWW.

• Analiza, od strony teoretycznej i fenomenologicznej, ułamkowej dynamiki oraz jej związku
z rozkładami typu Lévy’ego i funkcją KWW na przykładzie fotoluminescencji zachodzą-
cej w nanokryształach krzemu [H7]. Zjawisko fotoluminescencji w nanokryształach krzemu
zostało wybrane w sposób pragmatyczny gdyż otrzymane przez nas na drodze rozważań
teoretycznych wyniki mogły zostać porównane z dostępnymi w literaturze danymi ekpe-
rymentalnymi.

• Zastosowanie wspomnianej wyżej metody do rozwiązywania ułamkowych równań ewolucji3

w których występują ułamkowe potęgi operatorów różniczkowych (tzw. operatory pseudo-
różniczkowe) [H8], a także równań ewolucji z pochodnymi po zmiennych przestrzennych
rzędu większego niż 2 [H6]

Pomimo istnienia wielu metod rozwiązywania ułamkowych równań ewolucji żadna z nich
nie jest uniwersalna, np. są one dostosowane do rozwiązywania równań różniczkowych zadanego
rzędu, mają wbudowany szczególny warunek początkowy, albo działają tylko dla najprostszych
postaci równań ułamkowych. W pracach [H3, H6] sformułowana została ogólna metoda pozwa-
lająca rozwiązywać liniowe ułamkowe równania różniczkowe typu równania ewolucji. Jest to
metoda operatorowa analogiczna do tej którą stosuje się przy rozwiązywaniu zależnego od czasu
równania Schrödingera z tym, że w rozważanym przypadku poszukiwany operator ewolucji mo-
że być elementem półgrupy (co ma miejsce w przypadky dyfuzji lub relaksacji) lub elementem
grupy (co ma miejsce np. w przypadku równania Salpetera). Zaproponowane podejście bazuje
na obserwacji, że operator ewolucji można przedstawić w postaci całkowej, przy czym jądro te-
go operatora jest wyrażone poprzez rozkłady bądź funkcje Lévy’ego. W pracach [H3, H6, H8]
rozpatrzone zostały dwa rodzaje ułamkowych równań różniczkowych:

(i) równania postaci

∂

∂t
Fα(t, x) = ÔαFα(t, x), 0 < α < 1 lub α = 2, 3, . . . , (8)

których rozwiązanie dane jest przez

Fα(t, x) =
∫
K
Gα,β(y, x)F1(t, x)dx, (9)

przy czym w pracy [H3] był rozważany przypadek β = −α, 0 < α < 1 i Ôα = −Dα
x ,

natomiast przypadek β = 0 oraz ÔP = κP∂
P
x dla α = P = 2, 3, . . . był badany w pracy

[H6]. Współczynnik κP dany jest we wzorze (18). Inne postaci operatora Ô np. Ô = 1−∂2
x

lub Ô =
(

1 −i ∂x
− i ∂x −1

)
, były rozważane w pracy [H8].

(ii) równania typu ułamkowego równania Fokkera-Plancka

Dα
t Fα(t, x) = Q̂Fα(t, x) +

t−α

Γ(1− α)
f(x), 0 < α < 1. (10)

3W dalszej części autoreferatu określenie “ułamkowe równania ewolucji” oznaczać będzie, w zależności od kon-
tekstu, równania z pochodnymi ułamkowymi, bądź równania z ułamkowymi potęgami operatorów różniczkowych,
tj. z operatorami pseudoróżniczkowymi.
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Obecność w powyższym równaniu wyrazu związanego z f(x) = Fα(0, x) zapewnia, że jest
ono dobrze zdefiniowane oraz że zachowana jest w czasie norma rozkładu Fα(t, x). Operator
Q̂ może, w ogólności, zależeć od zmiennej przestrzennej i jej pochodnej.

Rozwiązaniem równania (10) jest

Fα(t, x) =
∫ ∞

0

t

αy
Gα,−α(t, y)F̃1(x, y) dy. (11)

W obu przypadkach jądra całkowe Gα,β(·,−) są odpowiednio rozkładami lub funkcjami Lévy’ego
danymi przez wzór (7), zaś funkcje F1(x, y) oraz F̃1(x, y) są rozwiązaniami równania (8) dla
α = 1, w którym występuje, odpowiednio, operator Ô bądź Q̂. Granice całkowania we wzorze
(9) zależą od wartości α: K = R+ dla 0 < α < 1 oraz K = R dla naturalnych α.

Relacje (9) oraz (11), nazwane przez nas transformacjami Lévy’ego, mają strukturę trans-
format całkowych i w naturalny sposób wypływają z własności samopodobieństwa rozkładów i
funkcji Lévy’ego [H4]. Oznacza to, że rozkładów oraz funkcji Lévy’ego można użyć do genero-
wania zbioru samoreprodukujących się rozwiązań. W pracy [H4] podejście (11) przedstawione
jest jako konsekwencja twierdzenia Efrosa będącego uogólnieniem konwolucji Laplace’a.

W praktycznych zastosowaniach zaproponowanej przez nas metody kluczową rolę odgry-
wa znajomość jawnych postaci rozkładów oraz funkcji Lévy’ego. Rozkłady te zdefiniowane są
poprzez transformaty całkowe (patrz wzory (3) oraz (5) odpowiednio dla rozkładów jedno- i
dwustronnych), których obliczenie oraz przedstawienie wyniku w postaci znanych funkcji spe-
cjalnych jest trudnym zadaniem rachunkowym. Bezspornie świadczy o tym fakt, że do roku
2010 znano zaledwie kilka jawnych postaci Gα,β(x). Były to rozkłady jednostronne z α = 1/2,
α = 1/4 [21], α = 1/3 [22], α = 2/3 [23], α = 3/4 [22]; asymetryczne rozkłady dwustronne z
α = 1/3 i β = ±2/3 [18], α = 3/2 i β = ±1/2 [18] oraz symetryczne rozkłady dwustronne (β = 0)
z α = 1/5, 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 3/4, 4/5, 5/4, 6/5 [24]. Dlatego też dla praktycznej stosowalno-
ści proponowanej metody ogromną wagę i znaczenie mają prace [H1, H2] w których obliczone
zostały, w sposób systematyczny, jawne postaci Gα,β(x) dla wielu, wcześniej nierozważanych,
wartości α i β. Alternatywny, w stosunku do [H1, H2], sposób otrzymania jawnych postaci roz-
kładów jednostronnych, oparty na wykorzystaniu transformaty Lévy’ego, podany został w pracy
[H4]. W pracy [H5], a następnie [H6], został podjęty i rozwiązany problem znajdowania jawnych
postaci funkcji Lévy’ego, użytych w [H6] do konstrukcji metodą operatorową rozwiązań równań
dyfuzji wyższych rzędów.

Sformułowana w powyżej wymienionych pracach metoda umożliwia rozwiązywanie ułamko-
wych równań różniczkowych w sposób ogólniejszy od dotychczas stosowanych. Pozwala ona na
użycie całej klasy warunków początkowych oraz różnych postaci operatora Ô, może być tak-
że z powodzeniem stosowana do rozwiązywania równań z wyższymi pochodnymi, tj. równań
rzędu większego niż 1 dla pochodnej czasowej oraz większego niż 2 dla pochodnej przestrzen-
nej. Ważną zaletą użytej w pracach [H3, H6, H8] metody jest znaczne uproszczenie obliczeń,
numerycznych i analitycznych, poprzez zastosowanie, dzięki wynikom otrzymanym w [H1, H2],
funkcji specjalnych o znanych własnościach, dobrze zdefiniowanych w komputerowych systemach
obliczeniowych. Stwierdzenie to potwierdzone jest efektywnością metody operatorowej zastoso-
wanej do konstrukcji rozwiązań równań dyfuzji wyższych rzędów (równanie (8) dla Ô = ∂x oraz
α = 2, 3, 4, . . .)[H6], a także, co jest przedmiotem pracy [H8], do rozwiązywania metodą ope-
ratorową równań różniczkowych pojawiających się w relatywistycznej mechanice kwantowej -

9



równań Salpetera, Kleina-Gordona oraz Diraca. W drugim przypadku otrzymane naszą metodą
wyniki pozostają zgodne z wynikami jakie uzyskuje się korzystając ze standardowego sposobu
rozwiązywania wspomnianych równań (czyli poprzez przejście do reprezentacji pędowej, a na-
stępnie odwrócenie przekształcenia Fouriera), ale prowadzą też do nowych obserwacji, bardziej
szczegółowo omówionych w podrozdziale 4.6.

W pracy [H7] podstawowy wynik uzyskany w [H1] został zastosowany do analizy związku
pomiędzy rozkładami Lévy’ego a funkcją KWW, w tym przypadku opisującą zanik fotolumine-
scencji zachodzącej w nanokryształach krzemu wytworzonych w matrycy amorficznej krzemion-
ki. Celem pracy [H7] było skonstruowanie modelu tego zjawiska opartego na matematycznie
ścisłych konsekwencjach użycia funkcji KWW jako sposobu opisu procesów relaksacyjnych. Da-
ny fenomenologicznie obserwowaną funkcją KWW zanik fotoluminescencji wyjaśniony został
na podstawie fizycznie naturalnego założenia mówiącego, że jeśli każdy z N elementów próbki
relaksuje zgodnie z własnym prawem Debay’a to relaksację całości można przedstawić jako wa-
żoną sumę relaksacji Debay’a zachodzących w poszczególnych elementach tej próbki. Uciąglając
tę sumę otrzymujemy, że funkcję KWW można uzyskać jako transformatę Laplace’a pewnego
rozkładu prawdopodobieństwa, który jednoznacznie okazuje się być jednostronnym rozkładem
Lévy’ego, jawnie znanym na mocy wyników pracy [H1]. Tak silny związek funkcji KWW z roz-
kładami Lévy’ego świadczy o istnieniu głębokiej relacji wiążącej procesy relaksacyjne z dyfuzją
anomalną, którą to tezę potwierdza także analiza warunku ewolucji narzuconego na funkcję
KWW. Warunek ten ma strukturę półgrupy i wynika z niego ułamkowe równanie różniczkowe
analogiczne do równań dyfuzji anomalnej, co można z kolei interpretować jako konsekwencję
pojawiania się w strukturze próbki pewnego nieuporządkowania.

4.4 Jawna postać rozkładów i funkcji Lévy’ego

Jawna postać jedno- i dwustronnych rozkładów Lévy’ego dla wymiernych wartości para-
metrów α i β została znaleziona w pracach [H1, H2, H4], przy czym w [H1, H2] skorzystano
ze związku pomiędzy transformatami Laplace’a i Mellina 4 dla rozkładów jednostronnych oraz
transformatami Fouriera i Mellina dla rozkładów dwustronnych. W pracy [H4] rozkłady jedno-
stronne uzyskano przy pomocy operatora całkowego nazwanego transformacją Lévy’ego. Z kolei
w pracach [H5, H6] pokazano, że dwustronna transformata Laplace’a może definiować funk-
cję Lévy’ego, a następnie, wykorzystując jej związek z transformatą Mellina, znaleziono jawną
postać funkcji Lévy’ego dla całkowitych α oraz β = 0. 5

4Transformata Mellina funkcji f(x) dla zespolonego s jest dana poprzez

f̂(s) =

∫ ∞
0

xs−1f(x)dx, gdzie f(x) =
1
2π i

∫
LI

xsf̂(s). (12)

Kontur całkowania LI jest wybierany w taki sposób aby f̂(s) wewnątrz niego była funkcją analityczną.
5Szczegółowe informacje na temat używanych transformat całkowych, w szczególności warunków przy których

można je stosować, znajdują się w referencjach [25].
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4.4.1 Rozkłady jednostronne Lévy’ego

Zaproponowany przez nas w pracy [H1] sposób obliczania odwrotnej transformaty całkowej
(3) bazuje na wykorzystaniu związku pomiędzy transformacjami Laplace’a i Mellina [26]

ĝα(s) =
1

Γ(1− s)

∫ ∞
0

gα(p)
ps

dp, (13)

a także definicji funkcji G Meijera danej poprzez odwrotną transformatę Mellina [27, vol. 3]. Ob-
liczając równanie (13) dla funkcji KWW, odwracając występującą tam transformatę Mellina, a
następnie, korzystając ze związku pomiędzy funkcją G Meijera i uogólnionymi funkcjami hiper-
geometrycznymi [27, wzór (8.2.2.3) na str. 520, vol. 3], jednostronny rozkład Lévy’ego można
przedstawić jako

G l
k
(x) =

k−1∑
j=1

(−1)jx−1−j l
k

j!Γ(− l
k j)

l+1Fk

(
1,∆(l, 1 + j lk )

∆(k, 1 + j)

∣∣∣∣∣(−1)k−l
ll

kkxl

)
, (14)

gdzie nFm
(

(αn)
(βm)

∣∣∣x) = nFm((αn); (βm);x) są uogólnionymi funkcjami hipergeometryczny-

mi [27, vol.3]. Symbol ∆(n, a) oznacza listę n elementów a
n ,

a+1
n , . . . , a+n−1

n . Dla danych
wartości l i k wzór (14) odtwarza wszystkie znane przypadki wypunktowane w podroz-
dziale 4.3 oraz daje nieskończoną liczbę nowych rozwiązań, które redukują się do stan-
dardowych funkcji specjalnych tylko dla k ¬ 3. Nie jest to wszakże trudność istotna,
gdyż uogólnione funkcje hipergeometryczne są zaimplementowane w powszechnie używanych
systemach algebry komputerowej, co umożliwia szybkie przedstawianie funkcji Gl/k(x) w
postaci graficznej, znacząco upraszcza rachunki numeryczne, a czasami także analityczne.

Rysunek 1: Porównanie rozkładu Gl/k(x) danego we
wzorze (14) dla trzech wartości parametru α: krzywe I
(ciągła), II (przerywano- kropkowana), oraz III (prze-
rywana) odpowiadają l/k = 2/5, 1/3 oraz 2/7.

Na rysunku 1 wykreślone zostały przykłado-
we rozkłady Gα(x) dla α = 2

5 ,
1
3 ,

2
7 - wszyst-

kie one są nieujemne, określone na dodatniej
półosi 0Y oraz mają jedno maksimum, które
wraz ze wzrostem wartości parametru α prze-
suwa się w stronę większych x. Widać zatem,
że wzór (14) odtwarza dwie podstawowe ce-
chy rozkładów Lévy’ego: ich dodatnią określo-
ność oraz unimodularność. Użyteczność wzoru
(14) potwierdza też to, iż zapisując występują-
ce w nim funkcje hipergeometryczne w posta-
ci szeregów można prosto pokazać zachowanie
asymptotyczne rozkładu (14) dla x→∞. Jest
ono zgodne z tzw. asymptotyką ’grubego ogo-
na’ daną we wzorach (5) w pracy [28]. Zacho-
wanie asymptotyczne dla x→ 0 otrzymujemy
korzystając z wyniku podanego w pracy [29].
Wynik ten jest tożsamy ze wzorem (4) w pra-
cy [28].

Alternatywą otrzymywania jawnych po-
staci jednostronnych rozkładów typu Lévy’ego jest metoda podana w pracy [H4]. Pokazano
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tam, że znajomość rozkładu Gα(x) jest wystarczająca do otrzymania jawnych postaci rozkła-
dów Gαp(x), p = 2, 3, . . .. W podobny sposób ze znajomości Gα(x) oraz Gβ(x), 0 < α, β < 1
można wyznaczyć Gαβ(x). Metoda podana w pracy [H4] bazuje na konstrukcji operatora całko-
wego - transformaty Lévy’ego

L[f(t);x] =
∫ ∞

0
Gα(y, x)f(y)dy = f̃α(x), (15)

która może być traktowana jako zastosowanie twierdzenia Efrosa będącego uogólnionym splo-
tem Laplace’a [H4, Appendix B]. Od funkcji f(y) żądamy jedynie aby istniała jej transformata
Laplace’a. Wzór (15) ogrywa znaczącą rolę w zaproponowanym przez nas sposobie rozwiązy-
wania ułamkowych równań różniczkowych, co zostanie omówione w podrozdziale 4.5, oraz ma
zastosowanie w fenomenologicznym opisie fotoluminescencji (podrozdział 4.6 dotyczący pracy
[H7]).

4.4.2 Rozkłady dwustronne Lévy’ego

Rysunek 2: Porównanie rozkładu G l
k ,
l−2r
k

(x) dane-
go we wzorze (16) dla α = 3/2 oraz trzech warto-
ści parametru β: krzywe I (przerywana), II (ciągła),
oraz III (przerywano-kropkowana) odpowiadają β =
−1/2, 0, 1/2.

Reprezentację symetrycznych i asyme-
trycznych dwustronnych rozkładów Lévy’ego
Gα,β(x) (0 < α < 1, |β| ¬ α lub 1 < α ¬ 2,
|β| ¬ 2 − α) dla wymiernych α i β w posta-
ci funkcji specjalnych po raz pierwszy zna-
leziono w pracy [H2]. Korzystano w niej z
transformat Fouriera i Mellina, przy czym
transformatę Fouriera ze wzoru (5) rozpa-
trywano jako dwie całki obejmujące całko-
wanie po dodatniej i ujemnej półosi. Pozwo-
liło to przedstawić Gα,β(x) w postaci sumy
G−α,β(x)Θ(−x)+G+

α,β(x)Θ(x), gdzie Θ(x) jest
funkcją Heaviside’a, zaś G±α,β(x) odpowiada-
ją wzorowi (5) w którym zmieniono granice
całkowania: G+

α,β(x) jest związana z całką po

x > 0, natomiast G(−)
α,β(x) z całką po x < 0.

Ponieważ G−α,β(−x) = G+
α,−β(x) dlatego też

wystarczy rozważać tylko funkcje G+
α,β(x).

Jawną postać G+
α,β(x) otrzymaliśmy w pracy

[H2] obliczając jej odwrotną transformatę Mellina, daną dla wymiernych α = l/k i β = (l−2r)/k
przez funkcję G Meijera. Wykorzystanie wzoru (8.2.2.3) na str. 520 [27, vol. 3] pozwala przed-
stawić G+

α,β(x) w postaci skończonej sumy uogólnionych funkcji hipergeometrycznych:

G+
l
k
, l−2r
k

(x) =
M−1∑
j=1

(−1)1+j

πj!
Γ
(
1 + m

M j
)

x1∓ l
M
j

sin
(
π r
M j
)
m+1FM

(
1,∆(m, 1 + j mM )

∆(M, 1 + j)

∣∣∣∣∣(−1)r−M

x∓l
mm

MM

)
,

(16)
gdzie m = min(l, k), M = max(l, k); dolny znak przy potędze x w argumencie funkcji hiperge-
ometrycznej odnosi się do l < k, zaś górny do l > k.
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Konstrukcja rozkładu Gα,β(x) dla danych (l, k, r) sprowadza się do trzech różnych przypad-
ków: (a) α = l/k < 1, β = −l/k, czyli r = l, daje jednostronne rozkłady Lévy’ego G+

l/k,−l/k(x)
dla x ¬ 0, przy czym dla α= l/k < 1 i β= l/k, czyli r = 0, prowadzi do rozkładów jednostron-
nych G+

l/k,l/k(x) zdefiniowanych tylko dla x ¬ 0; (b) dla α = l/k takiego że 1 < l/k ¬ 2 oraz

|β| ¬ 2−l/k, która implikuje l−k ¬ r ¬ k, obydwa rozkłady G+
l/k,(l−2r)/k(x) oraz G+

l/k,(2r−l)/k(x)
są zdefiniowane dla x ∈ R (są wzajemnie symetryczne względem osi OY ); (c) α = l/k < 1,
|β| < l/k (0 < r < l). Rozkład Gα,β(x) składa się z dwóch różnych rozkładów względem znaku
x i równa się G+

l/k,(l−2r)/k(x)Θ(−x) + G+
l/k,(2r−l)/k(x)Θ(x). Zszycie tych składowych w punkcie

x = 0 zapewnia ciągłość Gα,β(x) w x = 0.
Otrzymane rozkłady dwustronne rekonstruują twierdzenie dualne dotyczące rozkładów

Lévy’ego [15, Twierdzenie 5.8.4 na stronie 143] oraz dają nieskończoną liczbę nowych wyni-
ków. Przykładowe rozkłady dwustronne dla α = 3/2 i β = −1/2, 0, 1/2 przedstawione są na
rysunku 2.

4.4.3 Funkcje Lévy’ego

Symetryczne funkcje Lévy’ego Gα,β(x), α = P = 2, 3, . . . i β = 0, zostały po raz pierwszy
zdefiniowane w pracy [H6] przy pomocy dwustronnej transformaty Laplace’a LII .

GP,0(x) =
1

2π i

∫ c+i∞

c−i∞
exs+κP s

P
ds, gdzie eκP s

P
=
∫ ∞
−∞

e−sxGP,0(x)dx, (17)

gdzie s jest liczbą zespoloną. Parametr

κP =

{
(−1)P/2+1, dla P = 2, 4, . . .
±(−1)bP/2c+1, dla P = 3, 5, . . .

(18)

wybrano w taki sposób aby transformata całkowa we wzorze (17) była dobrze określona. Symbol
bnc oznacza część całkowitą n. W Rozdziale II pracy [H6] pokazano jak zmieniając odpowied-
nio kontur całkowania GP,0(x) we wzorze (17), obliczając transformatę Mellina, a następnie ją
odwracając, można przedstawić funkcje Lévy’ego w postaci

G2p,0(x) =
1
π

∫ ∞
0

cos(xy)e−y
2p
dy (19)

=
1
πx2

p∑
j=1

(−1)j+1

(2j − 1)!
Γ
(
1 + 2j−1

2p

)
x2j

2F2p

(
1, 1 + 2j−1

2p

∆(2p, 2j)

∣∣∣∣∣(−1)p
x2p

(2p)2p

)
, (20)

oraz

G
(±)
2p+1,0(x) =

1
πx

∫ ∞
0

cos(xt∓ y2p+1)dy (21)

=
1
πx

2p∑
j=1

1
j!

Γ
(
1 + j

1+2p

)
xj sin

(
π pj

1+2p

)
2F2p+1

(
1, 1 + j

2p+1

∆(2p+ 1, 1 + j)

∣∣∣∣∣ (−1)px2p+1

(2p+ 1)2p+1

)
,

(22)

dla p = 1, 2, 3, . . .. Przedstawione w pracy [H6] wyprowadzenie (20) oraz (22) dla wszystkich
naturalnych p stanowi uogólnienie wyniku wcześniejszej pracy [H5] w której formułę (20) wy-
prowadzono dla p = 2, 3. Elementarnymi przypadkami GP,0(x) są rozkład Gaussa G2,0(x) =
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exp(−x2/4)/(2
√
π) (linia ciągła na rysunku 3(a)) oraz funkcja Airy G3,0(x) = 3−1/3Ai(−x3−1/3)

(linia ciągła na rysunku 3(b)). Linia przerywana na rysunku 3(a) została wykreślona ze wzoru
(20) dla p = 3, natomiast linia przerywana na rysunku 3(b) odpowiada wzorowi (22) dla p = 3.
Ze względu na fakt, że elementarne przypadki G2,0(x) oraz G3,0(x) odgrywają szczególną rolę w

Rysunek 3: Porównanie funkcji Lévy’ego dla p = 1 oraz p = 3: na rys. 3(a) linia ciągła (linia nr. I)
odpowiada G2,0(x) = exp(−x2/4)/(2

√
π) natomiast linia przerywana (linia nr. II) jest dla G6,0(x) wyzna-

czonej ze wzoru (20) dla p = 3; na rys. 3(b) linia ciągła (linia nr. I) jest dla G3,0(x) = 3−1/3Ai(−x3−1/3),
natomiast linia przerywana (linia nr. II) dla G7,0(x) danego ze wzoru (22) dla p = 3.

fizyce i matematyce ich uogólnienia zostaly nazwane w pracy [H6] uogólnieniami funkcji Gaussa
oraz Airy.

Innym ważnym wynikiem pracy [H6] jest znalezienie asymptotyki funkcji Lévy’ego dla x→
± ∞ - pokazano, że dla dużych p funkcja G2p+1,0(x) staje się symetryczna i dąży do funkcji
G2p,0(x).

4.5 Opis metody operatorowej

Zaproponowana w pracach [H3, H6] metoda operatorowa rozwiązywania (1+1)-wymiarowych
ułamkowych równań ewolucji dotyczy równania Fokkera-Plancka z pochodną po czasie rzędu
0 < α < 1 oraz równań różniczkowych w którym występuje pierwsza pochodna po czasie i
pochodna po współrzędnej przestrzennej rzędu α, gdzie 0 < α < 1 bądź α = P = 2, 3, . . ..

Praca [H3] dotyczy ułamkowego równania Fokkera-Plancka danego wzorem (10). Z mate-
matycznego punktu widzenia równanie (10) jest dobrze postawionym problemem Cauchy’ego.
Znajduje ono zastosowanie m. in. w modelowaniu błądzenia przypadkowego ciągłego w czasie
(continuous time random walk), w którym wędrowiec czeka pomiędzy kolejnymi skokami. Formal-
ne rozwiązanie równania (10), utworzone przy pomocy rozszerzonego formalizmu operatorowego
Schrödingera, daje

Fα(t, x) = Ûα(t)f(x), gdzie Ûα(t) = Eα(tαQ̂) =
∫ ∞

0
nα(t, s)Û1(s)ds, Û1(t) = etQ̂, (23)

nα(t, s) =
1
α

t

s1+1/αGα,−α

(
t

s1/α

)
=

t

αs
Gα,−α(t, s), (24)

lub równoważnie wzór (11). Funkcja Eγ(z) =
∑∞
j=0 z

j/Γ(1 + jα) jest funkcją Mittag-Lefflera.
Pierwsza równość w definicji operatora Ûα(t) ma charakter symboliczny, naiwnie sugerujący
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przedstawienie Ûα(t) w postaci szeregu formalnego. Reprezentacja ta jest jednak mało efek-
tywna bowiem pojawiający się szereg jest zbieżny tylko dla określonych wartości czasu t oraz
szczególnych warunków początkowych, jak ma to miejsce np. w przypadku ułamkowych wielo-
mianów Hermita [H3, wzór (8)] będących rozwiązaniem równania Fokkera-Plancka dla Q̂ = ∂2

x

z warunkiem początkowym f(x) = xn, n = 1, 2, . . .. W ogólności, często stosowane (i nieraz
nadużywane) przedstawienie operatora ewolucji w postaci szeregu formalnego prowadzi do roz-
bieżnych rozwiązań dla bardzo wielu fizycznie uzasadnionych modeli i warunków początkowych.
Użycie reprezentacji całkowej dla określenia działania Ûα(t) redukuje pojawiające się problemy
i otwiera możliwość poszukiwania i uzyskiwania rozwiązań matematycznie poprawnych.

Operator Ûα(t) dany we wzorze (23) spełnia własność samoreprodukowania

Ûβ(t) =
∫ ∞

0
nβ/α(t, s)Ûα(s)ds dla β < α, (25)

korzystając z której otrzymujemy samoreprodukujące się rozwiązania równania (10), tj. Fβ(t, x)
może być obliczone ze znajomości Fα(t, x). Ponadto, prawo składania dla operatora Ûα(t) dla
różnych czasów t1 < t2 wynosi

Ûα(t2)Ûα(t1) =
∫ ∞

0
nα(t1, s1)

[∫ ∞
0

nα(t2, s2)Û1(s1 + s2)ds2

]
ds1, (26)

gdzie Û1(t) dane jest we wzorze (23) i spełnia Û1(t2 + t1) = Û1(t2)Û1(t1).
Zarysowana powyżej metoda została w pracy [H3] nie tylko skonstruowana, ale także zasto-

sowana dla różnych postaci operatorów Q̂ oraz różnych warunków początkowych, m. in. użyto
jej dla operatora Q̂ = 2

τ (σ2
ε∂

2
x+∂xx) używanego w fizyce kołowych akceleratorów cząstek do mo-

delowania dyfuzji i chłodzenia wiązki elektronowej w wyniku promieniowania synchrotronowego.
W modelu tym τ jest czasem chłodzenia, zaś σε jest wariancją tzw. równowagowej dystrybucji.

W pracy [H3] rozważano również ułamkowe równanie dyfuzji (wzór (8) dla 0 < α < 1 z Ôα =
−Dα

x ), zaś w pracy [H6] równania dyfuzji wyższych rzędów (wzór (8) dla α = P = 2, 3, . . . oraz
ÔP = κP∂

P
x , przy czym współczynnik κP jest zdefiniowany wzorem (18)). W obu przypadkach

formalne rozwiązania równania (8), dane wzorem (9), można zapisać przy pomocy operatora
ewolucji

V̂α(t)f(x) =
[∫ ∞

0
Gα(t, y)e−y∂xdy

]
f(x) =

∫ ∞
0

Gα(t, y)f(x− y)dy dla 0 < α < 1, (27)

bądź

V̂P (t)f(x) =
[∫ ∞
−∞

GP,0(t, y)e−y∂xdy
]
f(x) =

∫ ∞
−∞

GP,0(t, y)f(x− y)dy dla P = 2, 3, . . . ,

(28)
w których Gα(t, x) oraz GP,0(t, x), poprzez zależność (7), są odpowiednio rozkładami jednostron-
nymi bądź funkcjami Lévy’ego. Wzory (27) oraz (28) stanowią całkową reprezentację operatora
V̂α(t) symbolicznie przedstawionego jako V̂α(t) = exp(Ôαt) dla 0 < α < 1 lub α = P = 2, 3, . . ..
Użycie reprezentacji całkowej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku operatora Ûα(t), uwalnia
nas od przedstawienia V̂α(t) przy pomocy szeregu, prowadzącego do wyrażenia rozbieżnego na-
wet dla dobrze zdefiniowanych warunków początkowych. Na rozwiązanie (27) można popatrzeć
jako na transformatę Lévy’ego daną we wzorze (15) [H4]. Rozwiązanie (28) można natomiast roz-
ważać jako uogólnioną transformatę Gaussa-Weierstrassa (przypadek P = 2p) bądź uogólnioną
transformatę Airy (przypadek P = 2p+ 1) wprowadzone i zdefiniowane w pracy [H3].
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Operator ewolucji V̂α(t) dla 0 < α < 1 lub α = P = 2, 3, . . . spełnia własności półgrupy: nie
istnieje dla niego element odwroty, bowiem na mocy twierdzenia dualnego odwrotnym elementem
do rozkładów Lévy’ego jest funkcja Lévy’ego; dla różnych czasów t1 oraz t2, takich że t1 < t2,
spełnione jest prawo składania V̂α(t2)V̂α(t1) = V̂α(t2 + t1), które wynika z własności konwolucji
rozkładów oraz funkcji Lévy’ego∫

K
Gα,β(t2, y)Gα,β(t1, x− y)dy = Gα,β(t2 + t1, x), (29)

gdzie K = [0, x] i β = −α dla rozkładów jednostronnych [H7] oraz K ∈ R i β = 0 dla funkcji
Lévy’ego [H6]. W pracy [H6] rozważano także rozwiązania FP (t, x) dla wybranych warunków po-
czątkowych f(x). Dla f(x) = xn, n = 1, 2, . . . pokazano, że rozwiązania FP (t, x) obliczone przy
pomocy reprezentacji całkowej V̂P (t) oraz poprzez wysumowanie szeregu formalnego są równo-
ważne. Dla f(x) = GP,0(κx), κ > 0 otrzymano uogólnienie reguły Glaishera [30] na całą rodzinę
funkcji Lévy’ego. Wyniki te uzyskane zostały analitycznie, natomiast numerycznie zbadana zo-
stała ewolucja warunku początkowego zadanego rozkładem Cauchy’ego f(x) = [π(κ2 + x2)]−1,
κ > 0.

4.6 Metoda operatorowa a równania relatywistycznej mechaniki kwantowej

Istotą pracy [H8] jest wykazanie, że metoda operatorowa jest użytecznym oraz efektywnym
narzędziem służącym również do rozwiązywania (1+1)-wymiarowych równań relatywistycznej
mechaniki kwantowej, takich jak relatywistyczne równanie Schrödingera (zwane również równa-
niem Salpetera), równanie Kleina-Gordona oraz równanie Diraca. W skrótowym przedstawieniu
naszego podejścia skoncentruję się na omówieniu równania Salpetera, w rozwiązaniach którego
zaobserwowano dwojaki typ ewolucji, zależny od przyjętych warunków początkowych.

Równanie Salpetera zapisane w zmiennych bezwymiarowych ξ = x/λc oraz τ = ct/λc, gdzie
c i λc standardowo oznaczają prędkość światła oraz długość Comptona, ma postać

i ∂τΨ(τ, ξ) =
√

1− ∂2
ξΨ(τ, ξ), Ψ(τ, ξ)

∣∣∣
τ=0

= Ψ0(ξ). (30)

Zmienna ξ związana jest z pędem bezwymiarowym q = ı∂ξ = λcp/~, gdzie p = ı~∂x. Z formalnego
punktu widzenia na równanie Salpetera (30) można popatrzeć jak na równanie (8), w którym
α = 1/2, Ô = 1− ∂2

ξ oraz czas t jest wielkością zespoloną. Wobec tego, jego rozwiązanie wyraża
się poprzez wzór (9) z F1(η, ξ) = eηG2,0(η, ξ), czyli

Ψ(τ, ξ) =
∫ ∞

0
G 1
2 ,−

1
2
(η, ξ)eηG2,0(η, ξ)dη, (31)

gdzie G2,0(t, x) = e−t∂
2
xΨ0(ξ) jest rozwiązaniem równania (8) dla α = 2 oraz Ô2 = −∂2

x. Za-
pisując G2,0(t, x) w przestrzeni Fouriera można pokazać, że rozwiązanie (31) jest równoważne
z rozwiązaniem równania Salpetera uzyskanym w standardowym podejściu wykorzystującym
reprezentację pędową, tj. Ψ(τ, ξ) =

∫∞
−∞ e

i qξe− i τ
√

1+q2Ψ̃0(q)dq, gdzie Ψ̃0(q) jest warunkiem po-
czątkowym zapisanym w przestrzeni Fouriera.

W pracy [H8] przeanalizowano rozwiązania równania (31) dla trzech różnych, w każdym
przypadku zlokalizowanych, warunków początkowych Ψ0,i(b;x), i = 1, 2, 3. Miarą lokalizacji jest
nieujemny parametr b, przy pomocy którego zmieniamy szerokość Ψ0,i(b;x) i w konsekwencji
rozwiązań (31), oznaczonych na potrzeby tego podrozdziału jako Ψi(b; τ, x). Okazuje się, że
istnieje związek pomiędzy wartością parametru b a charakterem zmienności |Ψi(b; τ, x)|2 wraz z
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Rysunek 4: Porównanie gęstości prawdopodobieństwa

funkcji Ψ3(β; τ, ξ) = N(
√
a2 + ξ2 + a)1/2 exp(−

√
a2+ξ2)√

a2+ξ2
,

gdzie a = β + i τ oraz N jest stałą normalizacyjną, dla
τ = 7 oraz trzech różnych wartości β: krzywe I (prze-
rywana), II (ciągła), oraz III (przerywano-kropkowana)
odpowiadają β = 1/3, 3/4, 1. Zauważmy, że βc = 3/4.

upływem czasu τ . Dla wybranego τ istnie-
je bc, takie że dla b > bc na wykresie
|Ψi(b; τ, x)|2 obserwujemy jedno maksimum,
natomiast dla b < bc występują dwa maksi-
ma - odpowiednio silnie zlokalizowany waru-
nek początkowy Ψ0,i(b;x), b < bc powoduje,
iż ewolucja pakietu |Ψi(b; τ, x)|2 przebiega z
dwoma, przestrzennie rozdzielonymi, maksi-
mami - przykład przebiegu ewolucji czaso-
wej funkcji |Ψi(b; τ, x)|2 przedstawiony jest
na rysunku 4. Ponieważ parametr bc, nazwa-
ny graniczną lokalizacją, związany jest z dłu-
gością Comptona dla opisywanej równaniem
(31) cząstki, efekt ten musi mieć interpretację
fizyczną której aktualnie poszukujemy.

Praca [H8] zawiera także przykłady uży-
cia metody operatorowej do rozwiązywa-
nia równań Diraca oraz Kleina-Gordona w
przypadku swobodnym. Formalne rozwiąza-
nie równanie Diraca dla cząstki swobodnej

(bezspinowej, z racji ograniczenia się do 1 + 1 wymiarów), zapisane w zmiennych bezwymia-
rowych τ i ξ, ma postać

Ψ(τ, ξ) = Ŵ (τ)Ψ(0, ξ), gdzie Ŵ (τ) =

(
i Â(τ) + B̂(τ) Â(τ)∂ξ

Â(τ)∂ξ − i Â(τ) + B̂(τ)

)
, (32)

Â(τ) = sin(
√

∆τ)/
√

∆, B̂(τ) = cos(
√

∆τ) oraz ∆ = 1−∂2
ξ . Jak nadmieniono, wektora Ψ =

(ψ+
ψ−

)
nie traktujemy jako spinora - stosowanie zapisu dwukomponentowego związane jest z wyodręb-
nieniem stanów odpowiadających dodatniej i ujemnej energii. Analiza rozwiązań otrzymanych
metodą operatorową, danych w [H8] wzorami (42) i (43), pokazuje, że superpozycja stanów ψ+

oraz ψ− wykazuje efekt Zitterbewegung, czyli oscylacyjny ruch wzdłuż trajektorii. W przypadku
równania Kleina-Gordona dla cząstki swobodnej jego formalne rozwiązanie może być przedsta-
wione jako

ΨKG(τ, ξ) = ei τD̂C1(ξ) + e− i τD̂C2(ξ), D̂ = (1− ∂2
ξ )1/2, (33)

gdzie Ci, i = 1, 2 odnoszą się do warunków początkowych Ψ0(ξ) oraz Ψ1(ξ) nakładanych na
rozwiązanie i jego pochodną czasową. Rozwiązanie (33) jest sumą dwóch niezależnych roz-
wiązań równania Salpetera dla cząstki swobodnej, 1

2 [1ΨR−S(τ, ξ) + 2ΨR−S(−τ, ξ)], przy czym

1ΨR−S(τ, ξ) jest rozwiązaniem w przód w czasie(tzw. adwansowanym, tj.dla τ > 0), natomiast

2ΨR−S(−τ, ξ) jest rozwiązaniem w tył w czasie (tzw. retardowanym, tj. dla τ < 0).
W pracy [H8] znaleziono także rozwiązań równania Salpetera oraz równania Diraca z li-

niowym potencjałem V (ξ) = µ̂0ξ. W równaniu Salpetera współczynnik µ̂0 = µ0, gdzie µ0 jest
bewymiarową stałą, natomiast µ̂0 w równaniu Diraca wyraża się poprzez macierz µ̂0 = µ0

(
1 0
0 1

)
.

Zastosowanie metody operatorowej prowadzi do rozwiązania równania Salpetera w postaci

Ψ(τ, ξ) =
∫ ∞
−∞

ei ξkΨ̃(τ, k)dk, gdzie Ψ̃(τ, k) = ei
∫ τ
0

√
1+(k+µ0τ ′)2dτ ′Ψ̃0(k + µ0τ), (34)
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zaś dla równania Diraca otrzymujemy

Ψ(τ, ξ) = Λ̂(t)Ψ(0, ξ), przy czym Λ̂(t) = exp

[
i τ(1 + µ0ξ) τ∂ξ

τ∂ξ − i τ(1 + µ0ξ)

]
. (35)

Faktoryzacja tego operatora otrzymana z użyciem formuły Zassenhausa i przy ograniczeniu do
wyrazów drugiego rzędu w τ umożliwia jawną konstrukcję i analizę powyższego rozwiązania w
sposób rekurencyjny.

4.7 Ułamkowa dynamika i fotoluminescencja w Si-NCs

Praca [H7] poświęcona jest teoretycznemu opisowi fotoluminescencji zachodzącej i doświad-
czalnie obserwowanej w nanokrzyształach krzemu (Si-NCs) wytworzonych w matrycy amor-
ficznego krzemu. Skonstruowane w tej pracy podejście jednoznacznie wskazuje, że u podłoża
zjawiska tkwi ułamkowa dynamika rządząca ewolucją rozkładów Lévy’ego, pojawiających się w
opisie zjawiska w sposób naturalny oraz w pełni zgodny z danymi eksperymentalnymi.

Efekt fotoluminescencji zachodzący w ośrodkach o strukturze amorficznej bądź nieuporząd-
kowanej polega na deekscytacji wzbudzonych cząstek, które po określonym czasie przechodzą do
stanu podstawowego wypromieniowywując swoją energię. Z licznych eksperymentów [7–9] wyni-
ka, że zmiana w czasie stosunku liczby deekscytujących cząstek do liczby wszystkich początkowo
wzbudzonych cząstek jest dana funkcją KWW. W pracy [H7] przyjęto fizycznie intuicyjne zało-
żenie mówiące, że poszczególne wzbudzone cząstki deekscytują zgodnie z prawem Debye’a, przy
czym charakterystyka wzbudzeń, np. średnie czasy ich życia, podlega pewnemu rozkładowi Φ.
Równość tych dwóch podejść oznacza, że funkcja KWW jest średnią ważoną rozkładów Debye’a

∑
i

e
− t
τ0
uiΦ(ui)∆ui = e

−
(
t
τ0

)α
, (36)

gdzie τ0 jest czasem efektywnym, ui jest ’efektywną współrzędną’ opisującą i-ty kanał deekscy-
tacji. Waga Φ(ui) występująca w średniej określa rozkład wzbudzeń, zawiera zatem informacje o
strukturze badanego ośrodka. W granicy ciągłej funkcja KWW jest z matematycznego punktu
widzenia transformatą Laplace’a wagi, czyli jest funkcją charakterystyczną rozkładu wzbudzeń.
Teoria przekształcenia Laplace’a mówi, że owa waga jest w sposób jednoznaczny dana poprzez
jednostronne rozkłady Lévy’ego (patrz wzór (3)), których własności muszą być odzwierciedlone
w badanym układzie.

W pracy [H7] wykazano także, na bazie własności samopodobieństwa rozkładów Lévy’ego
(wzór (15) dla f(y) = Gβ(y), 0 < β < 1, który daje f̃α(x) = Gαβ(x)), iż funkcja KWW całe-
go układu złożonego z N nanokryształów krzemu może być przedstawiona jako suma ważona
funkcji KWW pojedynczych nanokryształów krzemu. Eksperyment potwierdzający owe teore-
tyczne rozważania opisany jest w pracy [8]. Zmierzono w nim fotoluminescencję pojedynczych
nanokryształów krzemu rozrzuconych w matrycy amorficznego krzemu oraz fotoluminescencję
całego układu, a następnie pokazano, że obie te fotoluminescencje zachodzą zgodnie z funkcjami
KWW, przy czym różnią się one wartościami parametru α. Kolejnym zagadnieniem podjętym
w pracy [H7] jest opis fenomenologiczny zachowania się elektronów w amorficznych krzemie, w
którym rozmieszczone są, w sposób nieuporządkowany, pojedyncze Si-NCs. Elektrony są pułap-
kowane w pojedynczych Si-NCs i po odpowiednim czasie, proporcjonalnym do u, przeskakują do
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innego Si-NCs. Długość przeskoku, oznaczona zmienną κ, zależy od natury próbki, na przykład
koncentracji Si-NCs w próbce. Z matematycznego punktu widzenia zmienne u i κ grają role cza-
su oraz zmiennej przestrzennej w równaniu (8). Korzystając z własności konwolucji rozkładów
jednostronnych Lévy’ego (równanie (29) dla 0 < α < 1 oraz t2 = κ, t1 = ∆κ i x = u)∫ u

0
Φα(κ, v)Φα(∆κ, u− v)dv = Φα(κ+ ∆κ, u) (37)

w [H7] pokazano, że wzór (37) dla ∆κ � 1 prowadzi do ułamkowego równania różniczkowego
(8) w którym Ôα, 0 < α < 1 jest pochodną ułamkową w sencie Caputo, czyli Ôα = CDα

x .
Jego formalne rozwiązanie dane jest przez wzór (9). Podkreślmy, że pojawiające się ułamkowe
równanie, równanie anomalnej dyfuzji, wynika także w naturalny sposób z warunku ewolucji
nakładanego na funkcje KWW, tj. warunku e−(t2/τ0)α = e−[(t2−t1)/τ0]α ◦ e−(t1/τ0)α , gdzie symbol
’◦’ oznacza złożenie i powinno być rozumiane w sensie transformaty Laplace’a, ’◦’ jest mnożeniem
jedynie dla α = 1.

4.8 Podsumowanie

Wyniki przedstawione w cyklu publikacji [H1-H8] stanowią istotny wkład w rozwój coraz
popularniejszej i szybko rozwijącej się dziedziny dynamiki ułamkowej. Poza wieloma szczegóło-
wymi wynikami dotyczącymi jawnych postaci rozkładów oraz funkcji Lévy’ego [H1, H2, H4-H6]
zawiera on istotnie nowe podejście do problemu rozwiązywania ułamkowych równań ewolucji -
podaje konstrukcję uniwersalnego narzędzia pozwalającego na efektywną analizę ogromnej klasy
zjawisk fizycznych związanych z dyfuzją bądź relaksacją [H3, H6, H7], a także innego spojrzenia
na równania relatywistycznej mechaniki kwantowej [H8]. Znaczenie powyższych prac wykracza
daleko poza spektrum analizowanych w nich konkretnych problemów tj. rozwiązywania linio-
wych równań różniczkowych z ułamkowymi pochodnymi lub ułamkowymi potęgami operatorów
różniczkowych. Zaprezentowane podejście może być w przyszłości wykorzystane dla badania in-
nych zagadnień związanych z ułamkową dynamiką układów fizycznych, takich jak np. przepływy
turbulentne i różne aspekty fizyki plazmy. Wydaje się także, że rzuca ono nowe światło na pro-
blemy czysto matematyczne - analizę własności operatorowych pochodnych ułamkowych, bądź
pozornie bardzo odległą tematykę wolnej probabilistyki. Ponadto, dzięki wykorzystaniu wielu
różnorodnych narzędzi matematycznych, m.in. teorii funkcji analitycznych, funkcji specjalnych,
transformat całkowych, metod umbral calculus, rachunku operacyjnego oraz problemu momen-
tów, otrzymane w cyklu prac [H1-H8] wyniki można dość łatwo przedstawiać na przykładach
prostych modeli układów fizycznych, co z pewnością przyczyni się do zbliżenia funkcjonujących
często we względnej izolacji teoretyczno-matematycznych i doświadczalnych aspektów dynamiki
ułamkowej.

5 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (ar-
tystycznych).

a) dane bibliometryczne (stan na dzień 15 Czerwca 2015)

Liczba opublikowanych artykułów: 27 + 1 preprint
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Cytowania bez autocytowań: 87

Całkowity impact factor: 52.061

Indeks Hirscha: 7

b) Badania naukowe nie stanowiące wkładu do habilitacji

[R1] A. J. Makowski and K. Górska, Bohr’s correspondence principle: The cases for which it
is exact, Phys. Rev. A 66, 062103 (2002). (IF2002 = 2.986)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu części obliczeń oraz udziale w analizie
otrzymanych wyników. Wkład własny oceniam na 35%.

[R2] A. J. Makowski and K. Górska, Zero-energy quantum states for a class of noncentral
potentials and an exact classical limit, Acta Physica Polonica B 35, 579 (2004). (IF2004 =
0.687)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu części obliczeń oraz udziale w analizie
otrzymanych wyników. Wkład własny oceniam na 45%.

[R3] K. Górska, A. J. Makowski, S. T. Dembiński, Correspondence between some wave patterns
and Lissajous figures, J. Phys. A: Math. Gen. 39, 13285 (2006). (IF2006 = 1.577)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu części obliczeń oraz udziale w analizie
otrzymanych wyników. Wkład własny oceniam na 50%.

[R4] A. J. Makowski and K. Górska, Unusual properties of some E=0 localized states and the
quantum-classical correspondence, Phys. Lett. A 362, 26 (2007). (IF2007 = 1.711)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu części obliczeń oraz udziale w analizie
otrzymanych wyników. Wkład własny oceniam na 45%.

[R5] A. J. Makowski and K. Górska, Fractional and integer angular momentum wavefunctions
localized on classical orbits: The case of E = 0, J. Phys. A: Math. Theor. 40, 11373 (2007).
(IF2007 = 1.68)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń oraz udziale w analizie
otrzymanych wyników. Wkład własny oceniam na 55%.

[R6] A. J. Makowski and K. Górska, Quantization of the Maxwell fish-eye problem and the
quantum-classical correspondence, Phys. Rev. A 79, 052116 (2009). (IF2009 = 2.866)
Mój wkład do publikacji polegał na dyskusji tematu pracy, wykonaniu wiekszości obliczeń,
analizie otrzymanych wyników oraz redakcji tekstu. Wkład własny oceniam na 70%.

[R7] N. Cotfas, J.-P. Gazeau, and K. Górska, Complex and real Hermite polynomials and re-
lated quantizations, J. Phys. A: Math. Theor. 43, 305304 (2010). (IF2010 = 1.641)
Mój wkład do publikacji polegał na dyskusji tematu pracy, wykonaniu wszystkich obli-
czeń, analizie otrzymanych wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. Wkład
własny oceniam na 80%.
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[R8] K. Górska, K. A. Penson, and G. H. E. Duchamp, Generation of coherent states of pho-
ton added type via pathway of eigenfunctions, J. Phys. A: Math. Teor. 43, 375303 (2010).
(IF2010 = 1.641)
Mój wkład do publikacji polegał na dyskusji tematu pracy, wykonaniu wszystkich obli-
czeń, analizie otrzymanych wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. Wkład
własny oceniam na 85%.

[R9] K. Górska, K. A. Penson, A. Horzela, G. H. E. Duchamp, P. Blasiak, and A. I. Solomon,
Quasiclassical Asymptotics and Coherent States for Bounded Discrete Spectra, J. Math.
Phys. 51, 122102 (2010). (IF2010 = 1.291)
Mój wkład do publikacji polegał na dyskusji tematu pracy, wykonaniu wszystkich obli-
czeń, analizie otrzymanych wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. Wkład
własny oceniam na 75%.

[R10] V. G. Bagrov, S. P. Gavrilov, D. M. Gitman, and K. Górska, Completeness for coherent
states in a magnetic-solenoid field, J. Phys. A: Math. Theor. 45, 244008 (2012). (IF2012 =
1.766)
Mój wkład do publikacji polegał na zaproponowaniu tematu pracy, wykonaniu wszystkich
obliczeń, ich analizie, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. Wkład własny oceniam
na 95%.

[R11] K. Górska, D. Babusci, G. Dattoli, G. H. E. Duchamp, and K. A. Penson, The Ramanujan
master theorem and its implications for special functions, Appl. Math. Comp. 218, 11466
(2012). (IF2012 = 1.349)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu większości obliczeń, analizie otrzymanych
wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. Wkład własny oceniam na 60%.

[R12] D. Babusci, G. Dattoli, G. H. E. Duchamp, K. Górska, and K. A. Penson, Definite
integrals and operational methods, Appl. Math. Comp. 219, 3017 (2012). (IF2012 = 1.349)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń, analizie otrzymanych
wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. Wkład własny oceniam na 70%.

[R13] K. Górska, K. A. Penson, Multidimensional Catalan and related numbers as Hausdorff
moments, Probability and Mathematical Statistics, 33, Fasc. 2, 265 (2013). (IF2013 = 0.3)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń, udziale w analizie
otrzymanych wyników oraz dyskusji z recenzentami. Wkład własny oceniam na 50%.

[R14] D. Babusci, G. Dattoli, K. Górska, K. A. Penson, Symbolic methods for the evaluation of
sum rules of Bessel functions, J. Math. Phys. 54, 073501 (2013). (IF2013 = 1.176)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń, analizie otrzymanych
wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. Wkład własny oceniam na 70%.

[R15] D. Babusci, G. Dattoli, K. Górska, and K. A. Penson, The spherical Bessel and Struve
functions and operational methods, Appl. Math. Comp. 238, 1 (2014). (IF2014 = 1.6)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń, analizie otrzymanych
wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. Wkład własny oceniam na 70%.
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[R16] D. Babusci, G. Dattoli, K. Górska, and K. A. Penson, Repeated derivatives of composite
functions and generalizations of the Leibniz rule, Appl. Math. Comp. 241, 193 (2014).
(IF2014 = 1.6)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń, analizie otrzymanych
wyników, redakcji tekstu oraz dyskusji z recenzentami. Wkład własny oceniam na 70%.

[R17] S. T. Ali, K. Górska, A. Horzela, and F. H. Szafraniec, Squeezed States and Hermite
polynomials in a Complex Variable, J. Math. Phys. 55, 012107 (2014). (IF2014 = 1.176)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń, udziale w analizie
otrzymanych wyników oraz redakcji tekstu. Wkład własny oceniam na 60%.

[R18] K. Górska, A. Horzela, and F. H. Szafraniec, Squeezing of arbitrary order: the ups and
downs, Proc. R. Soc. A 470, 20140205 (2014). (IF2014 = 1.998)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń oraz udziale w analizie
otrzymanych wyników. Wkład własny oceniam na 50%.

[R19] K. A. Penson and K. Górska, On the Laplace transform of the Fréchet distribution, J.
Math. Phys. 55, 093501 (2014). (IF2014 = 1.176)
Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń, ich analizie, redakcji
tekstu oraz dyskusji z recenzentami. Wkład własny oceniam na 70%.

[R20] K. Górska and W. A. Woyczynski, Explicit representations for multiscale Lévy processes,
and asymptotics of multifractal conservation laws, arXiv:1502.00271.
Mój wkład do publikacji polegał na zaproponowaniu tematu pracy, wykonaniu wszystkich
obliczeń, ich analizie, oraz redakcji tekstu. Wkład własny oceniam na 85%.

Prace naukowe, oznaczone jako [R1-R20], stanowią pozostały dorobek publikacyjny habili-
tantki, nie włączony do cyklu Zastosowanie rozkładów Lévy’ego w rozwiązywaniu ułamkowych
równań ewolucji fizyki matematycznej. Obejmują one cztery grupy zagadnień. Trzy z nich, a
mianowicie:

(i) zastosowanie metod tzw. umbral calculus oraz rachunku operatorowego do poszukiwania
nowych własności funkcji specjalnych mających istotne znaczenie dla znajdowania jawnych
rozwiązań równań ewolucji;

(ii) wszechstronna analiza problemu zupełności uogólnionych stanów koherentnych, czyli za-
gadnienie istnienia tzw. rozkładu jedności dla tych stanów;

(iii) sformułowanie pełnej matematycznej teorii stanów ściśniętych bazującej na reprezentacji
Bargmanna

są aktualnie przedmiotem badań prowadzonych przez habilitantkę. Elementem łączącym te bada-
nia są metody matematyczne wypracowane w ramach teorii momentów, w szczególności sposoby
konstrukcji oraz analiza własności funkcji rozkładu o zadanych momentach, a także teoria trans-
format całkowych. Czwarta grupa zagadnień, związana z tematyką pracy doktorskiej, dotyczyła
badań związków pomiędzy rozwiązaniami klasycznych równań ruchu (trajektorii) a stanami
kwantowymi. W chwili obecnej nie jest ona kontynuowana.
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Poniższa część autoreferatu poświęcona jest omówieniu prac [R1-R20], przy czym chronolo-
gicznie ostatnia praca habilitantki (preprint) będąca naturalną kontynuacją badań nad zagadnie-
niami ułamkowej dynamiki omówiona jest w podrozdziale 5.1. Pozostałe podrozdziały zawierają
omówienie publikacji nie związanych bezpośrednio z ułamkowymi równaniami ewolucji i doty-
czących: (a) zastosowań umbral calculus (podrozdział 5.2), (b) zupełności układów uogólnionych
stanów koherentnych (podrozdział 5.3) oraz (c) sformułowania matematycznej teorii stanów ści-
śniętych (podrozdział 5.4). Dorobek będący podstawą uzyskania stopnia doktora, jak również
późniejsza praca z tej tematyki, omówiony jest w podrozdziale 5.5.

5.1 Wieloskalowe rozkłady Lévy’ego

W pracy [R20] rozwinięto i wykorzystano metody przedstawione w [H1, H2] do badania
ścisłej i jawnej reprezentacji 2-skalowych rozkładów Lévy’ego Gᾱ,β̄(x), gdzie ᾱ = (α1, α2) oraz
β̄ = (β1, β2). 2-skalowe rozkłady związane są, m. in., z równaniami dyfuzji anomalnej, w którym
występują pochodne ułamkowe stopnia α1 i α2. Reprezentują one także asymptotyczne zachowa-
nie rozwiązań równań nieliniowych takich jak równanie Naviera-Stokesa czy równanie Burgersa,
które stanowią matematyczny zapis praw zachowania wyrażających fizyczne zasady zachowania
masy, energii, pędu itd. w różnych sytuacjach dynamicznych.

2-skalowe rozkłady Lévy’ego Gᾱ,β̄(t, x), t > 0, są związane ze splotem Laplace’a jednostron-
nych rozkładów Lévy’ego Gαi,−αi(t, x), i = 1, 2, dla 0 < αi < 1, bądź splotem Fouriera dwustron-
nych rozkładów Lévy’ego Gαi,βi(t, x), i = 1, 2, gdzie 0 < αi < 1 oraz |βi| ¬ αi lub 1 < αi ¬ 2
oraz |βi| ¬ 2 − αi. Wyróżniamy tutaj dwa rodzaje funkcji charakterystycznych: w pierwszym
przypadku, związanym ze splotem Laplace’a, jest to gα1(t

1/α1p)gα2(t
1/α1p), natomiast w drugim

związanym ze splotem Fouriera jest to gα1,β1(t
1/α1ω)gα2,β2(t

1/α2ω). Funkcje gαi(t
1/αip), i = 1, 2,

dane są wzorem (3), natomiast gαi,βi(t
1/αiω), i = 1, 2 dane są wzorem (4). W pracy [R20] oprócz

przedstawienia rozkładów Gᾱ,β̄(t, x) przy pomocy uogólnionych funkcji hipergeometrycznych
[R20, wzory (4.18), (4.19) oraz (5.11)] zbadano także ich własności. Pokazano między innymi,
że (i) Gᾱ,β̄(t, x) są stabilne; (ii) Gᾱ,β̄(t, x) = Gα1,β1(2t, x) dla α1 = α2 i β1 = β2; (iii) pomimo
faktu, iż rozkłady jedno- i dwustronne Lévy’ego są samopodobne rozkład Gᾱ,β̄(t, x) taki nie jest,
tzn. nie zachodzi dla niego wzór (7); (iv) wyznaczono także ’ciężko-ogonową’ asymptotykę w ±
nieskończoności. Ponadto, znaleziono asymptotykę rozkładów Gᾱ,−ᾱ(t, x) w zerze oraz rozwią-
zano problem momentów Stieltjesa poprzez znalezienie wszystkich momentów ρα1,α2(µ), które
dla µ mniejszego od wielokrotności min(α1, α2) są skończone. Rozważano także jednoznaczność
problemu momentów Stieltjesa.

Praca [R20] stanowi próbę wykorzystania rozkładów Lévy’ego oraz wypracowanych w [H1-
H8] metod od analizy bardziej ogólnych, a co za tym idzie powszechniej występujących w przyro-
dzie, układów fizycznych. Dzięki temu, że wprowadziliśmy dodatkowe dwa parametry α i β, moż-
liwa jest większa swoboda w manipulacji rozkładami, a co za tym idzie ułamkowymi równaniami
ewolucji. W ten sposób do opisu układu wprowadzamy dodatkową korelację co sprawia, że pro-
ponowany model staje się bardziej adekwatny do realistycznego opisu badanego układu. Praca
[R20] wprowadza do planowanego cyklu prac poświęconych wieloskalowym równaniom ewolucji
z pochodnymi ułamkowymi. Ponieważ wieloskalowy rozkład Lévy’ego można przedstawić jako
odpowiedni splot, możliwe staje użycie technik wypracowanych w [H3, H6] do rozwiązywania
wieloskalowych równań różniczkowych, co faktycznie zostało w pracy [R20] zapoczątkowane.
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5.2 Metody umbral calculus i funkcje specjalne

Wypracowane w pracach [H1, H2, H6] metody obliczania transformat całkowych zostały
wykorzystane w pracy [R19] do znalezienia transformaty Laplace’a dla tzw. rozkładów Frécheta

Fr(γ, x) = γx−(1+γ) exp(−x−γ), γ > 0, x  0, (38)

należących do grupy dystrybucji posiadających ekstremalne wartości (tzw. Extreme Value Distri-
bution Functions). Rozkłady te wyrażają się poprzez funkcje elementarne, mają istotną osobli-
wość w x→ 0, jedno maksimum oraz ’ciężko ogonową’ asymptotykę przy x→∞ dla wszystkich
wartości γ > 0. Pomimo tych nietypowych cech znajdują one liczne zastosowania zarówno w ra-
chunku prawdopodobieństwa i w statystyce [31]. Rozkłady Frécheta wykazują także wiele cech
podobnych do asymptotycznych postaci rozkładów jednostronnych Lévy’ego ga

α(x), 0 < α < 1
dla x = 0 [28, wzór (4)]. W pracy [R19] znaleziono między innymi, że

ga
γ/(1+γ)

(
γx

(1 + γ)1+1/γ

)
=

(1 + γ)1/γ
√

2π

(
1 + γ

γ

)3/2
xγ/2Fr(γ, x), (39)

oraz wyznaczono wszystkie momenty
∫∞

0 xµFr(γ, x)dx = Γ(1 − µ/γ) dla µ < γ. Pokazano
również, że transformatę Laplace’a dystrybucji Frécheta można przedstawić w postaci funkcji
G Meijera tylko dla wymiernych γ. Transformata Laplace’a funkcji Fr(γ, x) dla dowolnych,
rzeczywistych wartości γ > 0 ciągle nie jest znana. Korzystając natomiast ze wzoru (39) oraz ze
wzoru (1.1.2.9) na stronie 2 [32] dla n = γ/2 można obliczyć funkcję charakterystyczną związaną
z wybranymi asymptotycznie wiodącymi postaciami rozkładów jednostronnych Lévy’ego. Wynik
ten jest ważny, gdyż asymptotycznej postaci rozkładów jednostronnych Lévy’ego w x = 0 bardzo
często używa się w pracach eksperymentalnych jako odwrotnej transformaty Laplace’a funkcji
KWW [8]. Obliczając zatem transformatę Laplace’a prawej strony wzoru (39) można wyznaczyć
błąd związany z zastosowaniem tej funkcji.

W [R19] wprowadziliśmy także nową transformatę całkową nazwaną przez nas transformatą
Frécheta

f̄(γ, x) =
∫ ∞

0
σγ(y, x)f(y)dy, gdzie σγ(x, y) =

1
y1/γ Fr

(
γ,

x

y1/γ

)
. (40)

Dzięki temu, że jądro transformaty Frécheta zawiera funkcje wykładniczą, na transformatę
Frécheta można popatrzeć także jak na iloczyn funkcji −γx−(1+γ) oraz pochodnej transformaty
Laplace’a funkcji f(x) obliczonej w punkcie x−γ . Wobec tego, transformata Frécheta rozkładów
jednostronnych Lévy’ego Gα(x) jest rozkładem Frécheta Fr(αγ, x).

Prace [R11, R12, R14-R16] poświęcone są poszukiwaniu i analizie własności funkcji specjal-
nych: uogólnionych funkcji Bessela oraz uogólnień standardowych wielomianów ortogonalnych
takich jak wielomiany Hermite’a czy Laguerra. Funkcje te pojawiają się jako ścisłe i jawne
rozwiązania tak jedno-, jak i wielowymiarowych równań opisujących laser na swobodnych elek-
tronach oraz związane są z tzw. wielomianami cieplnymi (heat polynomials). W pracach [R11,
R12, R14-R16] wykorzystywany jest umbral calculus [33], w którym funkcje f(x) =

∑
r arx

r

można zapisać przy pomocy operatora przesunięcia cηz : ϕ(z) 7→ ϕ(z+η) takiego, że cηzc
ϑ
z = cη+ϑ

z

oraz akcja cηz , np., na funkcje [Γ(1 + z)]−1 w punkcie z = 0, daje [Γ(1 + η)]−1. Umbral calculus
stanowi efektywną metodę pozwalającą m.in. na sumowanie wielu szeregów formalnych, znajdo-
wanie funkcji generujących, obliczenia pochodnych oraz całek funkcji specjalnych. Na przykład,
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w pracy [R16] użyto umbral calculus do znalezienia pochodnych n-tego rzędu funkcji lub iloczy-
nu funkcji, których argumentami są funkcja kwadratowa, jednomian, a także wielomian. Prace
[R11, R12] dotyczą rozszerzeń i zastosowań teorii Ramanujana (the Ramanujan master theorem),
która, przeformułowana do formalizmu umbral calculus, mówi, że jeśli f(x) może być przedsta-
wiona jako e−xczϕ(z)

∣∣
z=0 to

∫∞
0 xν−1f(x)dx = Γ(ν)c−νz ϕ(z)

∣∣
z=0 = Γ(ν)ϕ(−ν). W pracach [R11,

R12] teoria Ramanujana została zastosowana do obliczenia całek oraz pochodnych z iloczynów
funkcji Bessela. Pokazano także, że wiele problemów można w sposób formalny zredukować do
całki z funkcji wykładniczej bądź gaussowskiej. Formalną redukcję funkcji należących do rodziny
funkcji Bessela (sferycznych funkcji Bessela, funkcji Struve’a, Angera oraz Webera) do funkcji
gaussowskiej przedstawiono w pracy [R15] i wykorzystane zostało do wyprowadzenia wielu no-
wych formuł zawierające te funkcje. W pracy [R14] metody umbral calculus zostały użyte do
obliczenia sum zawierających iloczyny funkcji specjalnych i wielomianów.

5.3 Stany koherentne i problem momentów

Zupełność układu stanów koherentnych, czyli istnienie tzw. rozkładu jedności, jest, w sensie
definicji Klaudera-Gazeau [34], kluczową własnością tych liniowych kombinacji stanów kwanto-
wych, szczególnie istotną, gdy budując stany koherentne wychodzimy poza konstrukcję teorio-
grupową i tworzymy (uogólnione) stany koherentne jako stany własne operatora anihilacji, bądź
jako paczki falowe spełniające pewne dodatkowe warunki, np. prowadzące do własności reprodu-
kowania. Prace [R7-R10] skupione są nad badaniem własności i potencjalnymi zastosowaniami
stanów koherentnych otrzymywanych tymi właśnie metodami: tzw. photon added coherent sta-
tes [R8] oraz stanów koherentnych będących paczkami falowymi dla których warunek zupełności
sprowadza się do istnienia rozwiązań problemów momentów Stieltjesa lub Hausdorffa [R7, R9,
R10]. Problem momentów nie związany ze stanami koherentnymi został omówiony w pracy
[R13], gdzie rozważany był problem momentów Hausdorffa dla d-wymiarowych liczb Catalana.

Ważnym wynikiem pracy [R10] było znalezienie stanów koherentnych dla cząstki naładowa-
nej znajdującej się w polu elektro-magnetycznym składającym się z pola jednorodnego i pola
idealnego solenoidu, tzw. pola Aharonova-Bohma, a następnie wykazanie ich zupełności. W pra-
cy [R9] natomiast zaprezentowano bardzo interesującą obserwację, że na gruncie przybliżenia
quasi-klasycznego nierelatywistycznej mechaniki kwantowej jednoznaczność rozwiązań problemu
momentów, a co za tym idzie zupełność odpowiednio generowanych uogólnionych stanów kohe-
rentnych, można powiązać z widmem operatora energii i kształtem potencjału. Ciekawy wynik
zawiera także praca [R7], w której m.in. pokazano, że nie tylko kanoniczne reguły kwantyzacji
prowadzą do standardowego widma oscylatora harmonicznego. Korzystając bowiem z kwantyza-
cji bazującej na użyciu uogólnionych stanów koherentnych, można otrzymać niekanonicze reguły
komutacji, które w przypadku oscylatora harmonicznego prowadzą do widma energetycznego z
równoodległymi poziomami energetycznymi, przy czym poziom podstawowy wynosi (s+1)~ω/2,
s = 0, 1, 2, . . ., a nie tak jak w przypadku kanonicznej kwantyzacji ~ω/2. Kwantyzacja przy użyciu
uogólnionych stanów koherentnych zastosowana do oscylatora harmonicznego może zatem pro-
wadzić do super-symetrycznego partnera oscylatora harmonicznego. W pracy [R7] zbadano także
własności tzw. zespolonych wielomianów Hermite’a hr,s(z, z̄) = (−1)r+se|z|

2
∂rz∂

s
z̄e
−|z|2 , r, s > 0,

zdefiniowanych w pracy [35], które tworzą układ zupełny w przestrzeni Hilberta L2(C, e−ν|z|2dz)
dla ν > 0.
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5.4 Matematyczna teoria stanów ściśniętych

Do tematyki badań naukowych prowadzonych przez mnie należy także stworzenie matema-
tycznie kompletnej teorii stanów ściśniętych, w szczególności konstrukcja i analiza reprezentacji
Bargmanna stanów ściśniętych oraz analiza własności operatora ściśnienia wyższych rzędów, tj.
U

(k)
ξ (z) = exp(ξak+ − ξ?ak−), gdzie a+ oraz a− są odpowiednio operatorami kreacji i anihilacji.

Jak powszechnie wiadomo, U (k)
ξ (z) dla k = 1 odpowiada operatorowi Glaubera (tzw. displace-

ment operator), natomiast dla k = 2 operatorowi ściśnienia (tzw. squeezing operator). Stosując
wzór Zassenhausa dostajemy, że operator U (k)

ξ (z) jest unitarny tylko dla k = 1 oraz k = 2.

Unitarność operatora U (k)
ξ (z) dla tych dwóch wartości parametru k można także udowodnić po-

kazując, że operator Ak = i(ξak+− ξ?ak−) jest istotnie samosprzężony, co przy pomocy wektorów
analitycznych zostało pokazane w pracy [R18]. W tej samej pracy wykazano także, że dla ope-
ratora Ak(z), k  3, nie istnieją wektory analityczne ani quasi-analityczne, obliczono ponadto
indeksy defektu operatora Ak(z). Dla k = 1 oraz k = 2, które są sobie równe i wynoszą zero,
natomiast dla operatora Ak(z), k  3, pozostają równe, ale nie znikają. W tej sytuacji Ak(z) z
k  3 nie jest operatorem istotnie samosprzężonym i, w konsekwencji, U (k)

ξ (z) nie jest, wbrew
naiwnemu mniemaniu, unitarny. Dla operatora Ak(z) dla k  3 możliwe jest skonstruowanie
jego samosprzężonych rozszerzeń, w sensie von Neumanna (tj. w tej samej przestrzeni) bądź w
sensie Naimarka, w rozszerzonej przestrzeni.

Kolejnym ciekawym zagadnieniem, któremu poświęcona jest praca [R17], należącym do po-
wyższej tematyki jest badanie własności przestrzeni Hilberta funkcji holomorficznych z jądrem
reprodukującym nie będącym rotacyjnie niezmienniczym - przykładem jest tu przestrzeń L2 z
bazą daną wielomianami Hermite’a od zespolonego argumentu

Hn(z) = n!
[n/2]∑
m=0

(−1)m(2z)n−2m

m!(n− 2m)!
, z = x+ i y, (41)

ortogonalną w przestrzeni L2[C, e−(1−s)x2−( 1
s
−1)y2dxdy], gdzie parametr s należy do przedziału

0 < s < 1. Bazy tej użyto do konstrukcji trzech nowych typów stanów ściśniętych, które, po
zastosowaniu odpowiednich unitarnych transformacji Segala-Bargmanna, można przeprowadzić
do bazy jednomianów używanych w konstrukcji kanonicznych stanów koherentnych.

5.5 Relacje pomiędzy klasycznymi trajektoriami a wybranymi stanami kwan-
towymi

Podrozdział ten dotyczy omówienia prac [R1-R5] będących podstawą do otrzymania stopnia
doktora oraz kontynuację tych badań, która jest przedstawiona w pracy [R6]. Prace te poświę-
cone były szukaniu związków pomiędzy rozwiązaniami klasycznych równań ruchu a stanami
kwantowymi. Relacje te badane były na dwa sposoby. W pracach [R1, R2] rozważano zależności
pomiędzy kwantowymi (bohmowskimi) i klasycznymi trajektoriami, a następnie dla wybranych
układów fizycznych pokazano, że trajektorie bohmowskie wyznaczone dla funkcji falowych, dla
których potencjał Bohma znika, redukują się do krzywych klasycznych. W pracach [R3-R6]
stany kwantowe, odpowiadające zdeformowanej algebrze oscylatorowej, zlokalizowalizowano na
klasycznych orbitach. Wydaje się, że przyczyna tej lokalizacji zawarta jest w hipotezie 1 wprowa-
dzonej przez autorów prac [36]. Wynika z niej, że dla 2-wymiarowych, kwantowych potencjałów
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supercałkowalnych zachodzą relacje komutacji analogiczne jak dla przypadku klasycznego. Loka-
lizacja gęstości prawdopodobieństwa na klasycznych trajektoriach dla 2-wymiarowego anizotro-
powego oscylatora harmonicznego przedstawiona jest w pracy [R3]. Dla tzw. problemu ”rybiego
oka”, badanego po raz pierwszy przez Maxwella, omówiona jest ona w pracy [R6], natomiast dla
potencjału centralnego V (r) ∼ −r−ν , gdzie ν < −2 lub ν > 2, w pracach [R4, R5]. Ciekawym
wynikiem uzyskanym w pracach [R4, R5] jest obserwacja, że stany kwantowe można zlokalizo-
wać nie tylko na zamkniętych klasycznych trajektoriach, ale także na trajektoriach otwartych.
Kolejnym interesującym problemem, rozważanym w pracy [R5], są klasyczne przyczyny braku
samosprzężoności niektórych operatorów liniowych. W pracy tej pokazane zostały także różnice
pomiędzy własnościami wybranych wielkości fizycznych w przestrzeni 2D i 3D.

c) nagrody

• 2013, Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych
naukowców na lata 2013-2016

• 2013, Nagroda Naukowa im. H. Niewodniczańskiego przyznawana przez Instytut Fizyki
Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

d) kierowanie projektami badawczymi

• 2015 - 2016, polsko-francuski projekt PAN-CNRS: Lévy-stable processes and mode-
lization of physical phenomena,
koordynatorzy: dr K. Górska (strona polska) oraz prof. K. A. Penson (strona fran-
cuska)

• 2015 - 2016, grant ”Iuventus Plus” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lévy
stable processes and modelling of physical phenomena, nr. 0130/IP3/2015/73,
kierownik: dr K. Górska

• 2013 - 2014, polsko-francuski projekt POLONIUM: Lévy stable distributions and d-
dimensional Fokker-Planck equations, nr. 28837QA,
koordynatorzy: dr K. Górska (strona polska) oraz prof. K. A. Penson (strona fran-
cuska)

• 2011 - 2012, grant Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, São
Paulo, Brazil: Coherent states and semiclassical description of quantum dissipative
systems, spinning systems, and quantum relativistic particles’, nr. 2010/15698-5,
koordynatorzy: dr K. Górska oraz prof. D. M. Gitman (Brazylia)

• 2009, grant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla młodych naukowców

e) udział w projektach badawczych

• 2008 - 2012, grant Agence Nationale de la Recherche, Paryż, Francja: Physique Com-
binatoire, nr. ANR-08-BLAN-0243-2,
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koordynatorzy: prof. G. H. E. Duchamp oraz prof. K. A. Penson

f) zaproszone wykłady konferencyjne i poza konferencyjne

• 2/06/2015, Francja, Villetaneuse, Uniwersytet Paryż 13, LIPN, Explicit forms and
combinatorial content of Lévy stable distributions.

• 26/05/2015, Francja, Villetaneuse, Uniwersytet Paryż 13, LIPN, Photoluminescence
decay of silicon nanocrystals and Lévy stable distributions.

• 14/05/2015, Polska, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki, Sta-
bilne rozkłady prawdopodobienstwa typu Lévy’ego.

• 24/03/2015, Czechy, Praga, Politechnika Praska, Katedra Matematyki Wydziału
Fizyki i Techniki Jądrowej, Squeezing of arbitrary order.

• 2/12/2014, Polska, Kraków, IFJ PAN, Oddział Fizyki Materii Skondensowanej, Fo-
toluminescencja, ”stretched exponential”’ i rozkłady stabilne typu Lévy’ego.

• 26/11/2014, Włochy, Rzym, ISM-CNR, Istituto di Struttura della Materia, Consiglio
Nazionale della Ricerche, Photoluminescence decay, stretched exponentials and Lévy
stable distributions.

• 16/10/2013, Czechy, Praga, Politechnika Praska, Katedra Matematyki Wydziału
Fizyki i Techniki Jądrowej, Squeezed states and Hermite polynomial in complex va-
riable.

• 5-9/08/2013, Meksyk, Mexico City, The 8th Symposium on Quantum Theory and
Symmetries, Squeezed states and Hermite polynomials in complex variable.

• 22/07-01/08/2013, Meksyk, Mexico City, XLIII Latin American School of Physics
Marcos Moshinsky, The generalized heat equation and the integral transforms.

• 11-16/06/2013, Czechy, Praga, The XXIst International Conference on Integrable
Systems and Quantum symmetries, The higher-order heat equation via the generali-
zed Gauss-Weierstrass and Airy Ai transforms.

• 16/05/2013, Polska, Warszawa, IM PAN, The higher-order heat equation via the
generalized Gauss-Weierstrass and Airy transforms.

• 17/01/2013, Polska, Wrocław, Politechnika Wrocławska, Centrum Hugona Steinhau-
sa, Exotic evolution equations.

• 29/11/2012, Polska, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Mellin transform with two
applications: polynomial killers and exotic evolution equations.

• 30/10/2012, Polska, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lévy stable distribu-
tions application to fractional Fokker-Planck equation.
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• 20-26/08/2012, Chiny, Tianjin, The XXIX International Colloquium on Group-
Theoretical Methods in Physics, Lévy stable distributions and fractional differential
equations.

• 14/02/2012, Włochy, Rzym, Uniwersytet Rzymski La Sapienza, The Ramanujan
master theorem and its application for special function.

• 10/02/2012, Włochy, Rzym, Uniwersytet Rzymski La Sapienza, Lévy stable distri-
bution and fractional Fokker-Planck equation.

• 15/11/2010, Polska, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Exact and explicit forms and
combinatorial content of Lévy stable distributions.

• 22/11/2010, Francja, Rocquencourt, INRIA, Seminar ”ALGO”, Exact and explicit
forms and combinatorial content of Lévy stable distributions.

• 21-22/05/2010, Maroko, Rabat, LPT’s Scientific Days, Generating of coherent states
of photon-added type via pathway of eigenfunctions.

• 30/10/2009, Polska, Gdańsk, The Maxwell fish-eye problem.

g) Współpraca krajowa i zagraniczna

• Współpraca z prof. Wojborem A. Woyczynskim z Center for Stochastic and Chaotic
Processes in Science and Technology, Case Western Reserve University, Cleveland,
Ohio, Stany Zjednoczone AP. Zapoczątkowana w 2014 roku współpraca dotyczy
wieloskalowych procesów Lévy’ego oraz nieliniowych równań różniczkowych z po-
chodnymi ułamkowymi. Dotychczasowym rezultatem współpracy jest praca [R20].

• Współpraca z prof. Giussepe Dattoli z ENEA - Centro Ricerche Frascati oraz prof.
Danilo Babusci z INFN - Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati, Włochy. Współ-
praca, trwająca od roku 2010, dotyczy badań nad własnościami funkcji specjalnych
oraz procesów Lévy’ego i ich zastosowań w opisie zjawisk fizycznych. Rezultatami
współpracy są prace [H3, H6-H8] oraz [R11, R12, R14-R16].

• Współpraca z prof. Karolem A. Pensonem z Université Pierre et Marie Curie (Uni-
wersytet Paryż 6), Paryż, Francja. Współpraca, trwająca od roku 2009, dotyczy
zastosowań metod kombinatorycznych w fizyce kwantowej, teorii stanów koherent-
nych, matematycznych i fizycznych aspektów teorii procesów Lévy’ego oraz badania
własności funkcji specjalnych. Rezultatem współpracy są prace [H1-H8] oraz [R8,
R9, R11-R16, R19].

• Współpraca z prof. Twareque S. Ali z Concordia University, Montreal, Kanada, (od
2013). Wspópraca dotyczy teorii uogólnionych stanów koherentnych, w tym uogól-
nień przekształcenia Segala-Bargmanna. Dotychczasowe wyniki wspólnych badań
nad własnościami przestrzeni Hilberta z jądrem reprodukującym nie będącym rota-
cyjnie niezmienniczym zawarte są w pracy [R17].
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• Współpraca z prof. Franciszkiem H. Szafrańcem z Instytutu Matematyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska. Prowadzone od 2013 roku wspólne prace
badawcze dotyczą stworzenia matematycznie kompletnej teorii stanów ściśniętych.
Rezultaty współpracy zawarte są w pracach [R17, R18].

• Współpraca z prof. Dymitrem M. Gitmanem z Universidade de São Paulo, São Paulo,
Brazylia, (2011 - 2012). Współpraca dotyczyła konstrukcji stanów koherentnych dla
układów dyssypatywnych. Wynikiem współpracy jest praca [R10].

• Współpraca z prof. Gerardem H. E. Duchampem z Laboratoire d’Informatique de
Paris-Nord, Université Paris XIII, Villetaneuse, Francja. Współpraca, trwająca od
2009, dotyczy zastosowań metod kombinatorycznych w fizyce, teorii stanów kohe-
rentnych oraz zastosowań rozkładów Levy’ego. Wyniki współpracy są opublikowane
w pracach [H3] oraz [R8, R9, R11, R12].

• Współpraca z prof. Jean-Pierre Gazeau z Université Paris VII - Denis Diderot (Uni-
wersytet Paryż 7), Paryż, Francja. Wspópraca dotyczy teorii uogólnionych stanów
koherentnych i konstrukcji metod kwantowania bazujących na użyciu stanów kohe-
rentnych (CS-quantization). Wynikiem współpracy była praca [R7].

h) Praca dydaktyczna, organizacyjna oraz popularyzacja nauki

Praca dydaktyczna

• W latach 2005-2009, jako doktorantka, a następnie asystent na Wydziale Fizyki
UMK, prowadziłam:

- ćwiczenia rachunkowe do wykładów: Mechanika Klasyczna, Podstawy Fizyki,
Fizyka Elementarna, Fizyka (ćwiczenia dla chemików), Metody Matematyczne
Fizyki I, Statystyka i Rachunek Prawdopodobieństwa oraz Analiza Matema-
tyczna,

- zajęcia w ramach pierwszej pracowni fizycznej.

• 2014, opieka nad p. Noemi Bożek, studentka Politechniki Krakowskiej, odbywająca
praktyke w IFJ PAN.

• 05-06/2015, podczas pobytu w LPTMC, Uniwersytet Paryż VI opieka naukowa nad
dyplomantem prof. K. A. Pensona.

Praca organizacyjna

• 2005, udział w organizacji 37 Sympozjum Fizyki Matematycznej w Toruniu: przy-
gotowanie materiałów dla uczestnikow, stworzenie bazy danych oraz pomoc w pracy
sekretariatu konferencji.

• 2007, udział w organizacji 39 Sympozjum Fizyki Matematycznej w Toruniu: przy-
gotowanie materiałów dla uczestnikow, stworzenie bazy danych oraz pomoc w pracy
sekretariatu konferencji.
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• 2013, udział w organizacji the XXI International Conference on Integrable Sys-
tems and Quantum symmetries (ISQS-21) w Pradze: przygotowanie materiałów dla
uczestnikow oraz stworzenie bazy danych.

• 2015, udział w organizacji the XXIII International Conference on Integrable Sys-
tems and Quantum symmetries (ISQS-23) w Pradze: przygotowanie materiałów dla
uczestnikow oraz stworzenie bazy danych.

Popularyzacja nauki
W roku 2005, jako doktorantka, brałam udział w przygotowaniu i wykonaniu cyklu po-
kazów doświadczeń z fizyki dla uczniów szkół gimnazjalnych, Toruń.
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