
Jacek Mucha
Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

Technika rozszerzeń harmonicznych
dla zupełnych funkcji Bernsteina operatora Laplace’a

Zgodnie z klasycznymi wynikami, d-wymiarowy proces Cauchy’ego można uzyskać
jako ślad (d+ 1)-wymiarowego ruchu Browna, mianowicie, jeżeli Wt = (Xt, Yt) ∈ [0,∞)×
Rd jest odbitym ruchem Browna w półprzestrzeni, a Lt jest czasem lokalnym procesu Xt

w 0, wtedy Zt = YL−1
t

jest procesem Cauchy’ego. W kontekście analitycznym oznacza to, że
pierwiastek z laplasjanu w Rd może być utożsamiony z operatorem Dirichleta–Neumanna
w górnej półprzestrzeni.

Dla izotropicznych procesów α-stabilnych w Rd analogiczne wyniki zostały uzyska-
ne w [6], gdzie Xt jest odpowiednim procesem Bessela w [0,∞), niezależnym od d-
wymiarowego ruchu Browna Yt. Analitycznym odpowiednikiem jest tu technika rozszerzeń
harmonicznych Caffarellego–Silvestra. Zgodnie z [1], ułamkowy laplasjan można utożsamić
z operatorem Dirichleta–Neumanna odpowiedniego operatora eliptycznego w górnej pół-
przestrzeni. Autorzy [1] zasugerowali, że warto zbadać, jakie niezmiennicze na translacje
operatory można uzyskać jako operatory Dirichleta–Neumanna dla operatorów eliptycz-
nych na górnej półpłaszczyźnie. Odpowiedzi na to pytanie udzielamy w [5], identyfikując
powyższe operatory z zupełnymi funkcjami Bernsteina laplasjanu. Generatory procesów
Lévy’ego, których miara Lévy’ego ma gęstość będącą funkcją całkowicie monotoniczną,
okazują się śladami odpowiednich dyfuzji, por. np. [2] oraz [3].
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