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Ocenarozprawydoktorskiej
,,Rownaniaeliptycznew przestrzeniachH6lderaze zmiennymwykladnikiem"
autorstwapanamgraPiotraMichaNa
Biesa
1. Informacje
wstepne
Rozprawapana mgra PiotraBiesa,napisanapod kierunkiempromotoraprof.dra hab.
KrzysztofaCheNmifiskiego
i promotora pomocniczegodra PrzemysNawa
Gorki, dotyczy
finiowychr6wnari r5ilniczkowychczqstkowychdrugiego rzgdu typu eliptycznego.Celem
pracy jest zbadanieistnieniai jednoznaczno6ci
rozwiqzafiw przestrzeniachHdlderaze
zmiennymwykNadnikiem,
a tak2e podwyZszenieregularno6cisNabychrozwiqzahrownah
eliptycznych.
Tematyka dotyczqca eliptycznych rownan r6zniczkowychczqstkowych od dawna
interesuje matematykowi byNa obszernie badana (m.in. A. H. Azzam, A. Douglis,
M. Giaquita; D. Gibarg, V. A. Kondrat'ev, N. V. Krylov, L. Nirenberg, E. Priola,
B. V. Bazali,
N. S. Trudinger,a w zakresie przestrzeniHdlderaze stalym wykNadnikiem:
P. Zamboni).
S. P. Degtyarev,
G. Di Fazio,M. S. Fanciulla,
T. Berroug,S. Campanato,
Z uwagi na rosnqce znaczenieprzestrzeniLebesgue'a,Sobolewaczy Holderaze
zagadniehinzynierskich
wynikajqcez zastosowafw modelowaniu
zmiennymwykNadnikiem,
(tj. plyn elektrologiczny
niniejszarozprawawpisujesiq w biezqcy
czy termoreologiczny),
uzupelniaistniejqcqwiedzg i przyczyniasiq do
nurt badan nad rownaniamieliptycznymi,
Holderaze zmiennymwykladnikiem.
w przestrzeniach
rozwojuteorii r6wnaneliptycznych
Przedstawionew rozprawieprzykladypotwierdzajq,2ezbadanateoriaw przestrzeniachze
wnosi co6 istotnie nowego w porownaniuz analogicznymi
zmiennym wykNadnikiem
w przestrzeniach
ze stalymwykladnikiem.
rezultatami
Rozprawa doktorska opiera sie na dw6ch artykuNachnapisanych wsp6lnie
Wyniki przedstawionesq
zPrzemyslawemG6rkq oraz fragmentachniepublikowanych.
i ciekawy.
w spos6bkonsekwentny

2. Om6wienierozprawy
pracyoraz2rodNa
2.1. Organizacja
Rozprawadoktorskanapisanajest w jgzykupolskimi skfadasiq ze Wstgpu,czterech
rozdzial6w,lrzech dodatk6w i obszernej bibliografii.PienruszyrozdziaNma charakter
wstgpny,przybli2apojgciadotyczqceprzestrzeni
ze stalymi zmiennymwykladnikiem
oraz
wyniki z analizyfunkcjonalnej,geometriii topologii,potrzebnew dalszychczgSciach
rozprawy.Kolejnerozdzialysq wkNadem
doktoranta.
W szczeg6lno6ci,
w rozdzialedrugim
pokazanezostaNyglobalneoszacowaniaschauderowskie
dla przestrzenize zmiennym
wykladnikiem,kt6re to oszacowaniaposlu?yNy
do wykazaniaw rozdzialetrzecimistnienia
ijednoznacznoScirozwiqzafr.Rozdzial czwarty dotyczy holderowskiejciqgfoScislabych
rozwiqzafii ich gradientow.Natomiastdodatkizawierlq nier6wno6ciinterpolacyjne
dla
przestrzeniHoldera ze zmiennym wykNadnikiem,
ciqgNei zwarte wlo2enia miqdzy
przestrzeniami
Hdldera ze zmiennymwykladnikiemoraz pewien lemat techniczny,
wykorzystywany
w rozdzialeczwartym.
Rozprawa
opierasig na dwochpracach:
[8G15] P.M. Bies, P. G6rka, Schaudertheoryin variableHdlderspaces,J. Differentail
Equations,
259(7),(2015), 2850-2883.
tBGl

P.M. Bies, P. G6rka, Cordes- Nirenbergtheory in variable exponent spaces,
w przygotowaniu,

materiaNu
Rozdzialyzredagowane
sE w sposobspojnyi logiczny.Podziali prezentacja
sq prawidNowe,
a biografiawydaje sig kompletna.Przesuniqcieniekt6rychfaktow do
gN6wnych
Niedociqgnigcia
i istotnychrezultatow.
dodatkowprzyczyniNo
siq do przejrzysto6ci
w tek6ciesq drobnei nie obni2ajqmojejocenyrozprawy.

wynikii narzqdziapracy
2.2. GN6wne
rozprawydoktorskiejuwaZam:
osiqgnigcia
Za nlciekawszei najtrudniejsze
otrzymanieistnienia i jednoznaczno6cirozwiqzaf liniowych r6wnah eliptycznych
(Twierdzenie
3.1.1),
wykNadnikiem
Holderaze zmiennym
w przestrzeniach
lepszej
podaniewarunk6wna regularnoSc
rownaniaw celuotrzymania
wsp6lczynnik6w
regularno6cisNabychrozwiqzanrownah eliptycznych,jak i gradient6wrozwiqzan
(Twierdzenie
4.4,odpowiednio).
4.1 i Twierdzenie
W dowodzie istnienia i jednoznaczno6cirozwiEzahw przestrzeniachH6lderaze
zmiennym wykNadnikiemkluczowq rolq odegraNyoszacowania typu Schaudera
wyprowadzonew rozdzialedrugim. Ponadto doktorantwykorzystalfakt, 2e funkcje
zprzeslrzent6a{)(A) i wykNadnika mo2na rczszetzycpoza O zachowujqchdlderowskq

regufarnoSe,
a tak2ezastosowal
zasadgciqgNo6ci
dla ograniczonych
operatorow
liniowych.
Natomiastotrzymanieodpowiedniej
regularno6ci
sNabych
rozwiqzani ich gradient6w
wymagalo
kunsztu
w stosowaniu
roznorodnych
nier6wno6ci
i oszacowari,
kt6rychklasycznq
posta6niekiedynale2aNo
przypadku.
zmodyfikowac,
abymogtyby6uZytew rozwa2anym
Przedstawionq
analizq uwa2amza prawidNowq,
Zmudnqod strony technicznej
iwymagajqcqwiedzy z teorii r6wnafiroZniczkowych
czqstkowych
otaz umiejqtnego
geometrii
stosowania
narzqdzianalizyfunkcjonalnej,
i topologii.

3. Konkluzja
Pragng podkre6li6,2e uzyskanew rozprawiewyniki stanowiq oryginalnynaukowy
rownarir62niczkowych
dorobekdoktoranta,ktoryoceniamjako waZnyw teoriieliptycznych
czqstkowychrzgdudrugiego.Ponadto,rozprawadoktorskadobrzewpisujesig w aktualnie
rozwijanq dziedzing zastosowahmatematyki.Podjgtq tematykq uwaZam za trudnq,
a samq rozprawg
szczegofnie
od stronytechnicznq,oraz zlo2onqod stronymerytorycznej,
doktorskqza solidnq.
doktorantaspelniajq
stwierdzam,2e poziomwiedzy i umiejqtno6ci
W podsumowaniu
w zupelno6ciwymaganiazwyczalowe,a recenzowanapracaspelniawszelkiewymagania
ustawowe,stawianerozprawomdoktorskim.
Stawiam wniosek o dopuszczeniepana mgra Piotra Biesa do dalszych etap6w
przewodudoktorskiego.
Jednocze6nie,uznalqc recenzowanErozprawe za wyrozniajqcqsie, wnioskujq
Matematykii Nauk
o wyroznienierozprawypana mgra PiotraBiesapzez RadqWydziaNu
Informacyj
nych Politechniki Warszawskiej.
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