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autoreferat rozprawy habilitacyjnejAutomor�czna asymptotyka rozwiàza�npewnych nieliniowych r�owna�n ewolucyjnychGrzegorz KarchInstytut Matematyczny, Uniwersytet Wroc lawskiRozwiàzania automor�czneRozwiàzaniem automor�cznym (selfsimilar solution) u(x; t) ewolucyjnego r�ownania r�o_znicz-kowego czàstkowego nazywamy takà funkcjè, kt�orej znajomo�s�c w ustalonej chwili czasut0 (np. t0 = 1) jest wystarczajàca do wyznaczenia jej warto�sci dla wszystkich t > 0przez zastosowanie tzw. transformacji automor�cznej. W okre�sleniu tym jednà ze zmien-nych nazywamy umownie ;;czasem", ale nie jest to jednak istotne w dalszych rozwa_zaniach.Rozwiàzania automor�czne od dawna odgrywa ly wa_znà rolè w badaniu w lasno�sci rozwiàza�nwielu liniowych i nieliniowych r�owna�n r�o_zniczkowych czàstkowych. Czèsto, mimo, _ze niemo_zna by lo skonstruowa�c rozwiàzania og�olnego, udawa lo siè znale�z�c pewne specjalne rozwià-zania automor�czne.Zacznijmy od prostego przyk ladu. Jednym z najbardziej znanych rozwiàza�n automor-�cznych r�ownania przewodnictwa ciep laut = �u; x 2 IRn; t > 0; (1)jest jàdro Gaussa{WeierstrassaG(x; t) = (4�t)�n=2 exp �jxj24t ! : (2)Funkcja ta ma nastèpujàcà w lasno�s�c skalowania: dla ka_zdego � > 0 oraz dla wszystkich(x; t) 2 IRn � (0;1) zachodzi r�owno�s�c�nG(�x; �2t) = G(x; t): (3)Zauwa_zmy, _ze podstawiajàc we wzorze (3) � = 1=pt otrzymujemyt�n=2G xpt ; 1! = G(x; t): (4)Po lewej stronie powy_zszej to_zsamo�sci otrzymali�smy jawnà posta�c transformacji automor-�cznej (zawierajàcej podstawienie Boltzmanna xpt), o kt�orej mowa w pierwszym zdaniu tegoautoreferatu.Pierwszym krokiem do znalezienia rozwiàza�n automor�cznych badanego r�ownania jestwyznaczenie pewnych w lasno�sci skalowania w r�ownaniu. Wracajàc do przyk ladu z r�ownaniemciep la, zauwa_zmy, _ze je_zeli u(x; t) jest rozwiàzaniem (1), to r�ownie_z �nu(�x; �2t) jest rozwià-zaniem dla dowolnego � > 0. Szukajàc rozwiàzania majàcego w lasno�s�c �nu(�x; �2t) = u(x; t)1



dla wszystkich � > 0, x 2 IRn i t > 0, oraz nak ladajàc na u dodatkowy warunek radialnejsymetrii wzglèdem x otrzymujemy, stosujàc argument, ktory doprowadzi l do wzoru (4),u(x; t) = t�n=2f  jxjpt! (5)dla pewnej funkcji jednej zmiennej f . Wystarczy teraz podstawi�c (5) do r�ownania (1) abyotrzyma�c r�ownanie r�o_zniczkowe zwyczajne na f :f 00(�) +  n� 1� + �2! f 0(�) + n2 f(�) = 0;gdzie � = jxj=pt.  Latwo sprawdza siè, _ze funkcja f(�) = (4�)�n=2 exp �� j�j24 � jest jedynymrozwiàzaniem tego r�ownania o w lasno�sciachlimj�j!1 f(�) = 0 oraz ZIRn f(jxj) dx = 1:Rozwiàzania automor�czne i w lasno�sci skalowania w r�ownaniu odgrywajà kluczowà rolèw badaniu zachowania siè og�olnych rozwiàza�n gdy t!1. Wyja�snimy to zn�ow na przyk ladziezagadnienia Cauchy'ego dla r�ownania ciep laut = �u; u(x; 0) = u0(x): (6)Wiadomo, _ze dla dostatecznie regularnych warunk�ow poczàtkowych u0 rozwiàzanie za-gadnienia (6) ma posta�cu(x; t) = (G(�; t) � u0) (x) = ZIRn G(x� y; t)u0(y) dy:Je_zeli dodatkowo za lo_zymy, _ze u0 2 L1(IRn), to mo_zna nietrudno udowodni�c, _ze dla ka_zdegop 2 [1;1] tn(1�1=p)=2 u(�; t)� �ZIRn u0(x) dx�G(�; t)p ! 0 gdy t!1: (7)Aby zrozumie�c znaczenie faktu sformu lowanego w (7), zauwa_zmy, _ze przez prostà zamianèzmiennych natychmiast otrzymujemy tn(1�1=p)=2kG(�; t)kp = kG(�; 1)kp: Zatem relacja (7)m�owi, _ze r�o_znica u(�; t) � (RIRn u0(x) dx)G(�; t) dà _zy do zera w Lp(IRn) przy t ! 1 szyb-ciej ni_z ka_zde z tych wyra_ze�n z osobna. W takim przypadku m�owimy, _ze asymptotykarozwiàzania u(x; t) jest zadana przez pewne rozwiàzanie automor�czne (tutaj jest to pewnawielokrotno�s�c funkcji G(�; t)).Asymptotyczny wynik (7) ma jeszcze inna wa_znà interpretacjè wyra_zonà w terminachprzeskalowanego rozwiàzania. Ustalmy chwilè czasu t0 > 0. Stosujàc automor�cznà posta�c(3) funkcji G, przez prostà zamianè zmiennych, dochodzimy do r�owno�scik�nu(� �; �2t0)�G( �; t0)kp = k�nu(� �; �2t0)� �nG(� �; �2t0)kp= �n(1�1=p)ku( �; �2t0)�G( �; �2t0)kp:2



Je_zeli teraz podstawimy � = qt=t0, to natychmiast otrzymamy, _ze stwierdzenie zawarte w (7)jest r�ownowa_zne nastèpujàcemu: dla ka_zdego t0 > 0 oraz p 2 [1;1], �nu(� �; �2t) ! G( �; t),gdy �!1, w normie przestrzeni Lp(IRn).W pracach [1, 2, 3, 4, 5], sk ladajàcych siè na rozprawè habilitacyjnà, badamyistnienie rozwiàza�n automor�cznych i ich rolè w opisie asymptotyki gdy t ! 1pewnych nieliniowych r�owna�n r�o_zniczkowych czàstkowych.Asymptotyka nieliniowaW pracach [1, 2] zajmujemy siè asymptotykà dla t!1 rozwiàza�n zagadnienia Cauchy'egodla nieliniowego dysypatywno-dyspersyjnego r�ownania falowegout � �uxx + uxxx + f(u)x = 0 (8)uzupe lnionego warunkiem poczàtkowymu(x; 0) = u0(x): (9)W r�ownaniu tym u = u(x; t) jest rzeczywistà funkcjà dw�och zmiennych: zmiennej przestrzen-nej x 2 IR i czasu t > 0. Zak ladamy, _ze f 2 C2(IR), natomiast � jest dodatnià sta là. Tegotypu r�ownania (Kortewega{de Vriesa{Burgersa) pojawiajà siè przy modelowaniu d lugichfal o bardzo ma lej amplitudzie. Mo_zna powiedzie�c, _ze powstajà z najprostszego r�ownaniafalowego ut + ux = 0, gdy uwzglèdnimy dysypacjè energii (sk ladnik ��uxx w r�ownaniu),dyspersjè fal (sk ladnik uxxx) oraz efekty nieliniowe w badanym modelu.Praca [1], dotyczàca asymptotyki rozwiàza�n r�ownania (8) z nieliniowo�scià f(u) = u2=2,zosta la zainspirowana publikacjà [C.J. Amick, J.L. Bona, M.E. Schonbek, Decay of solutionsof some nonlinear wave equations, J. Di�erential Equations 81 (1989), 1{49]. U_zywajàcspecjalnej zamiany zmiennych, zwanej transformacjà Hopfa-Cole'a, oraz ca lego szeregu sub-telnych oszacowa�n, udowodniono tam, _ze ka_zde rozwiàzanie r�ownania (8) z f(u) = u2=2 orazz warunkiem poczàtkowym u0 2 L1(IR) \H2(IR) spe lnia nier�owno�s�cku( �; t)k2 � Ct�1=4 (10)dla wszystkich t > 0 i pewnej dodatniej sta lej C. Dodatkowo, okaza lo siè _ze oszacowanie(10) jest optymalne o ile RIR u0(x) dx 6= 0, gdy_zlimt!1 t1=2 ZIR u2(x; t) dx= 4�2(� � 1)22�p� ZIR exp(�2�2)f1 + ((� � 1)=p�) R1� exp(�s2) dsg2 d�dla � = expn� 12� RIR u0(x) dxo.W pracy [1] ca lkowicie wyja�sniamy to zjawisko dowodzàc, _ze asymptotyka rozwiàza�nzagadnienia (8){(9) spe lniajàcych nier�owno�s�c (10) jest opisana specjalnym automor�cznymrozwiàzaniem UM = UM(x; t) r�ownania Burgersa (tzw. rozwiàzaniem fundamentalnym)vt � �vxx + vvx = 0; (11)3



majàcym w lasno�s�c ZIR UM (x; t) dx = M = ZIR u0(x) dx (12)dla wszystkich t > 0. Dobrze znana jest jawna posta�c takiego rozwiàzania:UM (x; t) = t�1=2UM  xpt ; 1! ; gdzie UM (�; 1) = exp(��2=4)CM � 12 R �0 exp(��2=4) d� : (13)Sta la CM we wzorze (13) jest w spos�ob jednoznaczny wyznaczona przez warunek (12).Wiadomo r�ownie_z (odpowiednie referencje mo_zna znale�z�c w [1]), _ze ka_zde rozwiàzanie v(x; t)r�ownania Burgersa (11) z warunkiem poczàtkowym v0 2 L1(IR) takim, _ze RIR v0(x) dx = M ,spe lnia t(1�1=p)=2kv( �; t)� UM ( �; t)kp ! 0 dla t!1dla wszystkich p 2 [1;1]. G l�owny wynik pracy [1] m�owi, _ze rozwiàzania r�ownania (8) majàtakà samà asymptotykè.Twierdzenie 1 ([1, Th. 1]) Niech u = u(x; t) bèdzie rozwiàzaniem zagadnienia (8){(9)z f(u) = u2=2 oraz warunkiem poczàtkowym u0 2 L1(IR) \ L2(IR), spe lniajàcym nier�owno�s�c(10). Oznaczmy M = RIR u(x; t) dx = RIR u0(x) dx. Dla ka_zdego p 2 [1;1],t(1�1=p)=2ku( �; t)� UM ( �; t)kp ! 0 gdy t!1;gdzie UM = UM (x; t) jest rozwiàzaniem fundamentalnym r�ownania Burgersa (11) danymwzorem (13).Mo_zna wièc podsumowa�c powy_zsze twierdzenie m�owiàc, _ze efekty dyspersyjne nie wys-tèpujà w pierwszym wyrazie asymptotyki rozwiàza�n r�ownania (8). Dobrze wiadomo (zob.wyniki i referencje w [1, 2]), _ze asymptotyczny pro�l rozwiàza�n liniowego r�ownania ut ��uxx + uxxx = 0 z warunkiem poczàtkowym spe lniajàcym RIR u0(x) dx = M jest zadanyprzez MG(x; �t). Taki sam wynik jest prawdziwy dla nieliniowego r�ownaniaut � �uxx + uxxx + (uq)x = 0 (14)dla q > 2. Jest to tzw. przypadek asymptotycznie s labej nieliniowo�sci. Twierdzenie 1 m�owi,_ze nieliniowy sk ladnik w r�ownaniu (14) nie jest asymptotycznie s laby gdy q = 2.Asymptotyka wy_zszego rzèduW kolejnej publikacji [2] rozwijamy teoriè dotyczàcà asymptotyki rozwiàza�n r�ownania (8)z nieliniowo�scià f(u) = uq przy q > 2. Dla q nie bèdàcego liczbà ca lkowità pojawia siètutaj problem de�nicji uq dla u ujemnego i dlatego w dalszych rozwa_zaniach taki sk ladnikw r�ownaniu powinien by�c interpretowany jako jujq lub jujq�1u. Co wiècej, wyniki prezen-towane poni_zej mogà by�c natychmiast przeformu lowane na przypadek dowolnej funkcji fklasy C1 spe lniajàcej jf(u)j � C1jujq oraz jf 0(u)j � C2jujq�1 dla pewnych sta lych C1; C2.Twierdzenia w pracy [2] uzyskane sà przy nastèpujàcych dw�och istotnych za lo_zeniach:4



1. Rozwa_zamy tylko asymptotycznie s labe nieliniowo�sci, tzn.f(u) = uq przy q > 2: (15)2. Funkcja u = u(x; t) jest rozwiàzaniem r�ownania (8){(9) spe lniajàcym oszacowaniaku( �; t)k2 � Ct�1=4 oraz ku( �; t)k1 � C; (16)dla wszystkich t > 0 i sta lej C niezale_znej od t (por. (10)).Warunki w (16) nie sà specjalnie ograniczajàce, gdy_z w pracy [2] i referencjach tamzawartych opisany jest szereg przypadk�ow, gdy oszacowania (16) sà prawdziwe.Aby upro�sci�c notacjè przyjmijmy � = 1 w r�ownaniu (8) i oznaczmy przez S(x; t) rozwiàzaniefundamentalne r�ownania ut � uxx + uxxx = 0, kt�ore dane jest wzoremS(x; t) � 12� ZIR e(��2+i�3)t+ix�d�:Mo_zemy teraz sformu lowa�c g l�owne twierdzenie z pracy [2].Twierdzenie 2 ([2, Th. 2.1]) Za l�o_zmy, _ze p 2 [1;1]. Niech u bèdzie rozwiàzaniem za-gadnienia (8){(9) spe lniajàcym (15){(16) i odpowiadajàcym warunkowi poczàtkowemu u0 2L1(IR) \H1(IR). Oznaczmy M = RIR u(x; t) dx = RIR u0(x) dx.i. Dla 2 < q < 3 zachodzi relacjat(q�1=p)=2�1=2u(t)� S(t) � u0 + Z t0 Gx(t� � ) � (MG(� ))q d�p ! 0 (17)dla t!1.ii. Je_zeli q = 3, tot(1�1=p)=2+1=2log t ku(t)� S(t) � u0 + (log t)M3(4�p3)�1Gx(t)kp ! 0 (18)dla t!1.iii. Dla q > 3 mamyt(1�1=p)=2+1=2u(t)� S(t) � u0 + �Z 10 ZIR uq(y; � ) dyd�� Gx(t)p ! 0 (19)gdy t!1.Dodatkowo, rozwiniècia asymptotyczne rozwiàzania fundamentalnego S(x; t) uzyskanew [2, Rozdzia l 3] pozwalajà znale�z�c asymptotykè sk ladnika S(t) � u0, co uzupe lnia powy_zszetwierdzenie. 5



Twierdzenie 3 ([2, Cor. 2.1]) Za l�o_zmy, _ze u0 2 L1((1 + jxj) dx). Oznaczmy pierwszymoment warunku poczàtkowego u0 przez m = RIR xu0(x) dx. Dla ka_zdego p 2 [1;1],t(1�1=p)=2+1=2kS(t) � u0 �MG(t) + mGx(t) + tMGxxx(t)kp ! 0 gdy t!1;oraz t(1�1=p)=2+1=2log t kS(t) � u0 �MG(t) + mGx(t)kp ! 0 dla t!1:Dodatkowo, przy 2 < q < 3,t(q�1=p)=2�1=2kS(t) � u0 �MG(t)kp ! 0 gdy t!1:Twierdzenia 2 i 3 m�owià wièc, _ze efekty dyspersyjne (opisane wyra_zeniem tMGxxx(t))pojawiajà sie w drugim sk ladniku aproksymacji rozwiàza�n r�ownania (8) tylko dla q > 3.G l�owny wk lad autora w badanie asymptotyki r�ownania typu (8) polega, m. in., naznalezieniu subtelnych oszacowa�n norm Lp(IRn) rozwiàzania fundamentalnego S(x; t) meto-dami analizy ca lek oscylujàcych. To pozwoli lo ominà�c za lo_zenia regularno�sci warunk�owpoczàtkowych, nak ladanych zazwyczaj przy tego typu wynikach przez innych autor�ow. Do-datkowo, dla uzyskania wzor�ow (17){(19) nie potrzeba zak lada�c, _ze u0 jest ;;ma le" w sensiepewnej normy.Wyra_zenia zawarte w (17){(19) podajà r�ownie_z asymptotykè rozwiàza�n w Lp(IRn) przy1 � p < 2, a wièc uzyskujemy wiècej informacji o rozwiàzaniach gdy x=pt jest du_ze.Wydaje siè, _ze jest to pierwszy tego typu wynik dla praw zachowania (tzn. r�owna�n, kt�orychrozwiàzania majà w lasno�s�c RIR u(x; t) dx = const) z dysypacjà i dyspersjà.W pracy [2] rozwa_zane sà r�ownania typu (8) z du_zo og�olniejszym sk ladnikiem dysper-syjnym.Na koniec podkre�slmy, _ze innym wa_znym nowym faktem zawartym w [2, Rozdzia l 7] jestasymptotyka uog�olnionego r�ownania Benjamina{Bony{Mahony'ego{Burgersaut � �uxx � uxxt + ux + f(u)x = 0: (20)R�ownanie falowe drugiego rzèduCelem pracy [5] jest, podobnie jak w pracach [1, 2], zbadanie asymptotyki rozwiàza�n zagad-nienia poczàtkowego dla uog�olnionego r�ownania falowego z dysypacjàutt + Aut + �Bu+ F (x; t; u; ut;ru) = 0; x 2 IRn; t > 0; (21)u(x; 0) = u0(x); ut(x; 0) = u1(x): (22)W r�ownaniu tym operatory pseudor�o_zniczkowe A i B sà zde�niowane przy u_zyciu transfor-macji Fouriera nastèpujàco:dAv(�) = j�jabv(�) oraz dBv(�) = j�jbbv(�)dla a i b 2 IR spe lniajàcych warunek 0 � 2a < b oraz � > 0.6



Rozwa_zania w [5] zaczynajà siè od badania zagadnienia poczàtkowego dla r�ownania lin-iowego niejednorodnego utt + Aut + �Bu = f(x; t); x 2 IRn; t > 0; (23)u(x; 0) = u0(x); ut(x; 0) = u1(x); (24)przy za lo_zeniu pewnych oszacowa�n na f(x; t). Stosujàc standardowà procedurè mo_zna skon-struowa�c rozwiàzanie zagadnienia (23){(24) przy pewnych warunkach regularno�sci na lo_zonychna u0, u1 i f . Zazwyczaj postèpuje siè tutaj w nastèpujàcy spos�ob: obliczamy transformatèFouriera wzglèdem x w r�ownaniu (23), rozwiàzujemy otrzymane w ten spos�ob r�ownanier�o_zniczkowe zwyczajne z pochodnà wzglèdem t, and nastèpnie stosujemy odwrotnà transfor-macjè Fouriera. Prowadzi to do wzoruu(x; t) = S(t)u0(x) + T (t)u1(x) + Z t0 T (t� � )f(x; � ) d�; (25)gdzie operatory S(t) i T (t) sà zde�niowane przez transformacjè Fouriera jakoF [S(t)u0](�) = mS(�; t)bu0(�) oraz F [T (t)u1](�) = mT (�; t)bu1(�);z mno_znikami Fouriera postacimS(�; t) = e� t2 j�ja�1�p1�4�j�jb�2a�+ �1 +q1 � 4�j�jb�2aq1 � 4�j�jb�2a e� t2 j�ja sinh� t2qj�j2a � 4�j�jb� ;mT (�; t) = 2e� t2 j�ja sinh � t2qj�j2a � 4�j�jb�qj�j2a � 4�j�jb :W rozdziale 4 pracy [5] ustalamy asymptotykè, gdy t ! 1, ka_zdego ze sk ladnik�ow wewzorze (25) przy istotnym za lo_zeniu 0 � 2a < b. Dla a = 0, wyniki te mo_zemy podsumowa�cm�owiàc, _ze rozwiàzania zagadnienia (23){(24) zachowujà siè dla du_zych t jak wielokrotno�s�crozwiàzania fundamentalnego r�ownania vt + �Bv = 0 wyra_zonego wzoremGb(x; t) = (2�)�n=2 ZIRn e�tj�jb+ix� d�: Latwo jest sprawdzi�c, dokonujàc zamiany zmiennych w powy_zszej ca lce, _ze Gb ma posta�cautomor�cznà Gb(x; t) = t�n=bGb(xt�1=b; 1):Twierdzenie 4 ([5, Th. 2.1]) Niech a = 0 oraz p 2 [2;1]. Za l�o_zmy, _ze u jest rozwiàzaniemzagadnienia (23){(24) odpowiadajàcym warunkom poczàtkowym u0; u1 2 L1(IRn), spe lniajà-cym dodatkowo Db=2u0; u1 2 Lp(IRn). Je_zeli 2 � p < 2n=(n � 1), to za l�o_zmy, _ze istnieje" > 0 takie, _ze kf( �; t)k1 � C1(1 + t)�1�" oraz kf( �; t)kp � C2(1 + t)�nb (1� 1p)�1�" (26)7



dla wszystkich t > 0 oraz pewnych dodatnich sta lych C1; C2. Je_zeli 2n=(n� 1) � p � 1, toopr�ocz (26), na l�o_zmy na f dodatkowe za lo_zeniekf( �; t)k2p=(p+2) � C3(1 + t)�nb (1� 1p)�1�"dla wszystkich t > 0, pewnego " > 0 oraz sta lej C3. W�owczasku( �; t)�MGb( �; �t)kp = o�t�nb (1� 1p)� gdy t!1; (27)gdzie M = ZIRn u0(x) dx + ZIRn u1(x) dx + Z 10 ZIRn f(x; t) dx dt:G l�ownà zaletà Twierdzenia 4 jest to, _ze mo_ze by�c ono bezpo�srednio zastosowane doopisu asymptotyki rozwiàza�n nieliniowego r�ownania falowego (21) (przyjmujàc f(x; t) =F (x; t; u; ut;ru)), o ile znane sà pewne wstèpne oszacowania rozwiàza�n. W pracy [5] poda-jemy przyk lady takiego zastosowania do zagadnie�n typuutt + ut � ��u+ F (u; ut;ru) = 0; x 2 IRn (28)u(x; 0) = u0(x); ut(x; 0) = u1(x); (29)tj. do nieliniowego r�ownania falowego z t lumieniem; poni_zej przytaczamy tylko jedno z nich.Twierdzenie 5 ([5, Th. 2.2]) Za l�o_zmy, _ze n = 1 oraz F (u; ut;ru) = jutjq�1ut w r�ownaniu(28) dla pewnego q > 2. Za l�o_zmy te_z, _ze u0; u1 2 C1c (IR). W�owczas zagadnienie (28){(29)ma dok ladnie jedno rozwiàzanie klasy C2. Rozwiàzanie to spe lnia relacjèku( �; t)�MG2( �; �t)kp = o�t� 12 (1� 1p)� dla t!1;dla wszystkich p 2 [2;1] orazM = ZIR u0(x) dx + ZIR u1(x) dx � Z 10 ZIR(jutjq�1ut)(x; t) dx dt:Nale_zy tutaj wyra�znie podkre�sli�c, _ze automor�czna asymptotyka uzyskana w Twierdze-niu 5 nie wymaga za lo_zenia, _ze warunki poczàtkowe sà ma le w sensie pewnej normy. Prace in-nych autor�ow na podobny temat (referencje mo_zna znale�z�c w [5]) zawsze wymaga ly za lo_zeniatego typu.Rozwiàzania automor�czne na p�o lprostejW pracy [4], podobnie jak w pracach opisanych powy_zej, badamy automor�cznà asymptotykèpewnego r�ownania, kt�ore tym razem jest okre�slone na p�o lprostej rzeczywistej (tzn. dlax 2 IR+). Staramy siè tutaj zrozumie�c i opisa�c wp lyw brzegu obszaru na asymptotykèrozwiàza�n. 8



W [4] badamy rozwiàzania zagadnienia brzegowo-poczàtkowego dla r�ownania konwekcji-dyfuzji ut � uxx � (ujujq�1)x = 0; x > 0; t > 0; (30)ux(0; t) = 0; (31)u(x; 0) = u0(x): (32)Asymptotyka rozwiàza�n zagadnienia (30){(32), przy za lo_zeniu, _ze u0 2 L1(IR+), jestpodana w [4, Th. 2.1]. Uzyskany tam wynik przypomina asymptotyczne rozwiniècia ze-brane w Twierdzeniu 2 przytoczonym powy_zej. Tutaj przypomnimy tylko, _ze bezpo�srednimwnioskiem z [4, Th. 2.1] jest fakt, _ze dla wszystkich p 2 [1;1] ka_zde takie rozwiàzaniezagadnienia (30){(32) spe lniat(1�1=p)=2ku( �; t)�M0G( �; t)kLp(IR+) ! 0 gdy t!1;gdzie M0 = 2 ZIR+ u0(x) dx� 2 Z 10 (ujujq�1)(0; � ) d�(zob. analogiczne wyniki w (7) i (27)).Nastèpnie w [4, Th. 2.3] zajmujemy siè warunkami poczàtkowymi, kt�ore sà ograniczoneale nieca lkowalne. W tym przypadku nak ladamy nastèpujàce za lo_zenia na u0:istniejà sta le B > 0, a > 0, oraz � 2 (0; 1) (33)takie, _ze ju0(x)j � B(a+ x)�� dla wszystkich x > 0oraz istnieje A 2 IR takie, _ze limx!1 x�u0(x) = A: (34)Oznaczmy przez et�u0(x) rozwiàzanie r�ownania ciep la na p�o lprostej z warunkiem Neu-manna na brzegu:ut � uxx = 0 (x > 0; t > 0); ux(0; t) = 0; u(x; 0) = u0(x):W lasno�sci takiego rozwiàzania sà dobrze znane; przypomnimy tylko, _zeet�u0(x) = Z 10 �G(x � y; t) + G(x + y; t)�u0(y) dy:Twierdzenie 6 ([4, Th. 2.3]) Niech p 2 [1;1]. Za l�o_zmy, _ze u jest rozwiàzaniem zagad-nienia (30){(32) odpowiadajàcym warunkowi poczàtkowemu u0, kt�ory spe lnia (33){(34). Oz-naczmy przez g�(x; t) rozwiàzanie r�ownania ciep la ut�uxx = 0 (x 2 IR; t > 0) z warunkiempoczàtkowym u0(x) = jxj��:i. Je_zeli 1 + 1=� < q < 3=�, to dla t!1 zachodzit(1�1=p)=2+q�=2�1u( �; t) � et�u0 + 2 Z t0 G( �; t � � )(ujujq�1)(0; � ) d� (35)+ AjAjq�1 Z t0 Gx(t� � ) � g�q(� ) d�p ! 0:9



ii. Je_zeli q = 3=�, to, gdy t!1, mamyt(1�1=p)=2+1=2log t u( �; t) � et�u0 + 2 Z t0 G( �; t� � )(ujujq�1)(0; � ) d� (36)+ (log t)AjAj3=��1�ZIR(g�(y; 1))3=� dy� Gx( �; t)p ! 0:iii. Je_zeli q > 3=�, to dla t!1 prawdziwa jest relacjat(1�1=p)=2+1=2u( �; t) � et�u0 + 2 Z t0 G( �; t� � )(ujujq�1)(0; � ) d� (37)+ 2�Z 10 ZIR+(ujujq�1)(y; � ) dy d�� Gx( �; t)p ! 0:Warto tutaj podkre�sli�c, _ze asymptotyczne relacje (35), (36) i (37) sà prawdziwe dlawszystkich p 2 [1;1], a zazwyczaj wiadomo tylko, _ze u( �; t) 2 Lp(IR+) dla p 2 (1=�;1].U_zywajàc pewnych dodatkowych lemat�ow z pracy [4] mo_zna  latwo wywnioskowa�c napodstawie Twierdzenia 6, _zet(��1=p)=2ku( �; t)�Ag�( �; t)kLp(IR+) ! 0 gdy t!1dla ka_zdego p 2 (1=�;1]. Przypomnijmy, _ze funkcja g�(x; t) = t�=2g�(x=pt; 1) jest pewnyminnym automor�cznym rozwiàzaniem r�ownania ciep la (1).Skalowanie w nieliniowych r�ownaniach parabolicznychWyniki w pracy [3] tylko na poz�or r�o_znià siè od tych opisywanych powy_zej. Kluczowà rolèw rozumowaniu zawartym w [3] odgrywa bowiem pewna w lasno�s�c skalowania w r�ownaniu.W pracy tej zajmujemy siè problemem istnienia globalnych wzglèdem czasu rozwiàza�n za-gadnienia Cauchy'ego dla nieliniowego r�ownania parabolicznegout = �u+ B(u; u) (38)z warunkiem poczàtkowym u(x; 0) = u0(x): (39)W zagadnieniu powy_zszym x 2 IRn i t 2 [0; T ) dla pewnego T 2 (0;1].Nieliniowy sk ladnik w r�ownaniu jest formà dwuliniowà B( �; �). Dodatkowo, nieliniowo�s�cta ma pewnà w lasno�s�c skalowania. Aby to sprecyzowa�c, dla ustalonej funkcji f : IRn ! IRi � > 0 de�niujemy funkcje przeskalowanà f�(x) = f(�x). M�owimy, _ze forma dwuliniowaB( �; �) ma rzàd skalowania r�owny b 2 IR je_zeliB(f�; g�) = �b�B(f; g)�� (40)dla wszystkich � > 0 i f; g 2 S 0(IRn), dla kt�orych obie strony r�owno�sci (40) majà sens.G l�owne za lo_zenie w [3] m�owi, _ze dwuliniowa forma B( �; �) w r�ownaniu (38) ma rzàdskalowania r�owny b 2 [0; 2). W [3, Rozdzia l 2] podajemy wiele przyk lad�ow r�owna�n ewolu-cyjnych postaci (38) spe lniajàcych to za lo_zenie. Tego typu sà, mièdzy innymi, uk lad r�owna�n10



Naviera-Stokesa z hydrodynamiki, r�ownanie Burgersa (11) oraz pewien specjalny uk ladparaboliczno-eliptyczny z mechaniki statystycznej, zwany uk ladem Debye'a (lub Nernsta{Plancka{Debye'a{H�uckela).Warto podkre�sli�c, _ze w pracy [3] jako rozwiàzania zagadnienia (38){(39) rozumiemyrozwiàzania r�ownania ca lkowegou(t) = et�u0 + Z t0 e(t��)�B(u(� ); u(� )) d�: (41)Przy ustalonym u0 2 S 0, p�o lgrupa ciep la ma tutaj posta�c et�u0 = G(t)�u0 z jàdrem Gaussa{Weierstrassa zde�niowanym w (2).De�nicja 1 Przestrze�n Banacha (E; k � kE) nazywamy odpowiednià dla problemu (38){(39)je_zeli spe lnione sà nastèpujàce warunki:i. S � E � S 0 i obydwa zanurzenia sà ciàg le;ii. norma k � kE w przestrzeni E jest niezmiennicza na przesuniècia, tzn. dla wszystkichf 2 E oraz � 2 IRn, zachodzi kf( � + �)kE = kfkE;iii. dla wszystkich f; g 2 E, B(f; g) 2 S 0; dodatkowo, istnieje T0 > 0 i nieujemna funkcja! 2 L1(0; T0) taka, _ze kes�B(f; g)kE � !(s)kfkEkgkEdla wszystkich f; g 2 E i s 2 (0; T0).De�nicja ta zosta la tak skonstruowana, aby otrzyma�c istnienie lokalnych w czasie rozwiàza�nzagadnienia (38){(39) stosujàc standardowà metodè iteracji opartà na r�ownaniu (41) oraztwierdzenie Banacha o punkcie sta lym (zob. [3, Th. 3.1]).W dalszej czè�sci rozwa_za�n bèdziemy m�owili, _ze norma k � kE ma rzàd skalowania r�owny`, je_zeli kf�kE = �`kfkE dla wszystkich f 2 E takich, _ze f� 2 E dla ka_zdego � > 0.Prosta zamiana zmiennych prowadzi do natychmiastowego wniosku, _ze standardowa normaw przestrzeni Lp(IRn) ma rzàd skalowania r�owny �n=p. W pracy [3] przestrzenie Banachaz normà o takim skalowaniu oznaczamy Ep.Ustalmy teraz przestrze�n Banacha E � S 0 i wprowad�zmy nowà przestrze�n oznaczanàBE�, kt�ora (m�owiàc nieca lkiem precyzyjnie), jest jednorodnà przestrzenià Besowa modelowa-nà na E. Mianowicie, dla � � 0 oraz przestrzeni Banacha E zanurzonej w spos�ob ciàg lyw S 0 de�niujemy BE� = ff 2 S 0 : kfkBE� � supt>0 t�=2ket�fkE <1g:Je_zeli E = Lp(IRn), to norma k � kBE� jest r�ownowa_zna standardowej normie jednorod-nej przestrzeni Besowa _B��p;1. Odsy lamy czytelnika do [3, Rozdzia l 4] po dalsze szczeg�o lydotyczàce takich przestrzeni.Najwa_zniejsze twierdzenia z pracy [3] mo_zna stre�sci�c nastèpujàco (zob. [3, Th. 5.1, Th.6.1]): Niech � = 2 � b� n=p. Przy odpowiednich za lo_zeniach na p (rzàd skalowania normyprzestrzeni Ep) oraz na b (rzàd skalowania nieliniowo�sci) istnieje " > 0 takie, _ze dla ka_zdego11



warunku poczàtkowego u0 2 BE�p spe lniajàcego ku0kBE�p < " istnieje jedyne rozwiàzanieglobalne zagadnienia (38){(39) w przestrzeniX � F([0;1) : BE�p ) \ fu : (0;1) ! Ep : supt>0 t�=2ku(t)kEp <1g:Dodatkowo, je_zeli mamy dwa takie rozwiàzania u i v odpowiadajàce warunkom poczàtkowymu0; v0 2 BE�p , to nastèpujàce dwa warunki:limt!1 t�=2ket�(u0 � v0)kEp = 0 oraz limt!1 t�=2ku( �; t)� v( �; t)kEp = 0;sà r�ownowa_zne, o ile " > 0 jest dostatecznie ma le.Powy_zsze stwierdzenie m�owi zatem, _ze dwa rozwiàzania zagadnienia (38){(39) majà takàsamà asymptotykè gdy t ! 1, o ile ich warunki poczàtkowe r�o_znià siè o dystrybucjè fspe lniajàcà limt!1 t�=2ket�fkEp = 0. R�o_zne zastosowania tego og�olnego faktu do dowoduistnienia i stabilno�sci rozwiàza�n automor�cznych pewnych nieliniowych r�owna�n podane sà w[5, Rozdzia l 7].Inne wyniki w dorobku autoraPrace [6, 7, 8] dotyczà asymptotyki rozwiàza�n r�ownania (20) i jego uog�olnie�n na przypadekwielowymiarowy. Najwa_zniejszy wynik zawarty w pracy [8] m�owi, _ze dla t!1 rozwiàzaniaodpowiadajàce ca lkowalnym i dostatecznie regularnym warunkom poczàtkowym zachowujàsiè w Lp(IRn) jak pewna wielokrotno�s�c jàdra Gaussa{Weierstrassa (2).W jednej ze swoich prac, profesor B. Bojarski udowodni l, _ze s labe rozwiàzania du_zej klasyr�owna�n eliptycznych sà r�o_zniczkowalne prawie wszèdzie. Za lo_zenia na lo_zone na rozwa_zaner�ownania gwarantowa ly r�ownocze�snie, _ze takie rozwiàzania sà te_z h�olderowsko ciàg le. B. Bo-jarski sformu lowa l hipotezè, _ze w lasno�s�c r�o_zniczkowalno�sci prawie wszèdzie rozwiàza�n r�owna�neliptycznych powinna by�c jednak w jakim�s sensie niezale_zna od ich h�olderowskiej ciàg lo�sci.W pracy [9] udowodnione zosta lo, _ze s labe rozwiàzania r�ownania liniowegonXi;j=1 @xi �aij(x)@xju(x)� = xXi=1 @xifi(x);gdzie fi 2 Ln;1(
) (przestrze�n Lorentza) sà r�o_zniczkowalne prawie wszèdzie, mimo, _ze za-zwyczaj nie sà h�olderowsko ciàg le. Potwierdza to zatem hipotezè Bojarskiego.Wyniki w serii wsp�olnych prac z P. Bilerem i W.A. Woyczy�nskim [10, 11, 14, 15, 18]posta ly podczas dw�och pobyt�ow autora w Case Western Reserve University, ClevelandOH, U.S.A., w ramach projektu badawczego �nansowanego przez NSF. Dotyczà one pyta�no istnienie, regularno�s�c oraz asymptotykè, gdy t ! 1, nieliniowych r�owna�n r�o_zniczkowo-ca lkowych (zwanych prawami zachowania L�evy'ego) postaciut + Lu +r � f(u) = 0;gdzie f : IR ! IRn a pseudor�o_zniczkowy operator (L�evy'ego) L jest wyznaczony przez sw�ojsymbol a = a(�) � 0: cLv(�) = a(�)bv(�). Funkcja a(�) jest ujemnie okre�slona i posiada12



reprezentacjè L�evy'ego{Chinczynaa(�) = ib� + q(�) + ZIRn �1� e�i�� � i��1Ifj�j<1g(�)� �(d�):Odsy lamy czytelnika do prac [11, 18] zawierajàcych przeglàd uzyskanych przez nas wynik�ow.Publikacja [12] dotyczy tzw. uk ladu Streatera II-go typu, kt�ory opisuje ewolucjè gèsto�sci itemperatury chmury na ladowanych i oddzia lywujàcych ze sobà czàstek przy zadanym potenc-jale zewnètrznym. Uk lad ten (nieklasycznego typu paraboliczno-eliptycznego, rozszerzajà-cy uk lad Debye'a) rozwa_zany jest w obszarach ograniczonych i nieograniczonych. Skon-struowane sà rozwiàzania stacjonarne i badana jest ich jednoznaczno�s�c i stabilno�s�c przyu_zyciu metod entropijnych.Praca [13] dotyczy zagadnienia (30){(32) gdzie znak \�" przed sk ladnikiem nieliniowymzosta l zastàpiony przez \+". Taka zmiana znaku odpowiada innej sytuacji �zycznej i wymagau_zycia zupe lnie innych metod od tych z pracy [4] i prowadzi do innego typu wynik�ow. Skon-struowane sà rozwiàzania automor�czne i zbadana jest ich stabilno�s�c.
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