
Popularnonaukowe streszczenie projektu:

Ci¡gªe i dyskretne perspektywy w analizie harmonicznej

Badania zaproponowane w projekcie le»¡ w gªównym nurcie analizy harmonicznej. Analiza
harmoniczna (lub analiza fourierowska), to dziaª matematyki wyrosªy z teorii szeregów Fouriera.
Jej gªówn¡ ide¡ jest rozkªad badanego obiektu na sum¦ prostszych skªadowych. Metody analizy
harmonicznej znajduj¡ szerokie zastosowanie nie tylko w matematyce, ale i w technologiach
codziennego u»ytku: w tomogra�i komputerowej, kompresji danych (format MP3 i JPEG), czy
przetwarzaniu sygnaªów (np. radiowych).

W niniejszym projekcie b¦dziemy bada¢ ci¡gªe i dyskretne obiekty analizy harmonicznej,
ze szczególnym naciskiem na ich wzajemne oddziaªywanie. Nasze badania wpisuj¡ si¦ w pew-
nym stopniu w fundamentalne pytanie o to czy nasz ±wiat jest dyskretny czy ci¡gªy? Obiekty
badane w kontek±cie dyskretnym to przede wszystkim pewne ±rednie po zbiorach wypukªych
(tzw. dyskretne operatory ±redniuj¡ce Hardy'ego-Littlewooda), naturalnie wyst¦puj¡ce na licz-
bach caªkowitych. Interesuje nas pytanie, co si¦ dzieje z tymi ±rednimi gdy wymiar, rozumiany
jako ilo±¢ wspóªrz¦dnych caªkowitych, ro±nie. W tym kontek±cie nasze badania maj¡ interdy-
scyplinarny charakter, zahaczaj¡c o zagadnienia analitycznej teorii liczb w du»ych wymiarach,
jak wielowymiarowy problem Gaussa dla koªa, a tak»e o zagadnienia geometrii zbiorów wypu-
kªych w du»ych wymiarach. Zajmowa¢ si¦ b¦dziemy tak»e podobnymi pytaniami o zale»no±¢ od
wymiaru w kontek±cie ci¡gªym. Tutaj rozwa»ane obiekty (tzw. transformaty Riesza) maj¡ ±ci-
sªy zwi¡zek z operatorami równa« ró»niczkowych. Wrzeszczcie, ostatnia cz¦±¢ projektu dotyczy
tzw. operatorów mno»nikowych. Operatory te s¡ matematycznym modelem procesu �ltrowania
sygnaªów elektronicznych, pozwalaj¡cym na wyciszenie lub wzmocnienie ich pewnych aspek-
tów. W projekcie zajmowa¢ si¦ b¦dziemy mno»nikami sferycznymi i spektralnymi w pewnych
modelach geometrii nieeuklidesowej.

Nawet cz¦±ciowe rozwi¡zanie problemów postawionych w projekcie pozwoliªoby na lepsze
zrozumienie zwi¡zków mi¦dzy analiz¡ harmoniczn¡ i wielowymiarow¡ analityczn¡ teori¡ liczb i
geometri¡. W szerszym kontek±cie, zaplanowane zadania badawcze przyczyni¡ si¦ do lepszego
zrozumienia ci¡gªych i dyskretnych obiektów analizy i ich wzajemnych interakcji.
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