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Przestrzenie Sobolewa
Propozycja wykładu
Przestrzenie Sobolewa odgrywają podstawową rolę we współczesnej analizie matematycznej. W uproszczeniu, przestrzenie Sobolewa Wpm (Ω), 1 ¬ p ¬ ∞, m ∈ N ,
są to przestrzenie funkcji zadanych na obszarze Ω ⊂ Rn , których pochodne do rzędu
m należą do Lp (Ω). W literaturze spotyka się różne równoważne definicje przestrzeni
Sobolewa: przy użyciu pochodnych dystrybucyjnych, jako uzupełnienie funkcji gładkich na Ω w normach Sobolewa bądź w terminach analizy fourierowskiej (to ostatnie,
w przypadku przestrzeni Sobolewa na Rn ). Badając przestrzenie Sobolewa, w naturalny sposób dochodzi się do przestrzeni Besowa: pojawiły się one przy badaniu
śladów funkcji z przestrzeni Sobolewa, tj. zawężeń funkcji z Wpm (Ω) do brzegu obszaru Ω, a także jako przestrzenie interpolacyjne między przestrzeniami Sobolewa w
metodzie interpolacji rzeczywistej.
Celem wykładu będzie przedstawienie podstawowych własności przestrzeni Sobolewa:
1. Różne definicje przestrzeni Sobolewa i ich równoważność.
2. Relacje pomiędzy przestrzeniami Sobolewa z różnymi parametrami: twierdzenie Sobolewa o włożeniu, twierdzenie Rellicha–Kondrachova o zwartym włożeniu.
3. Twierdzenia o gładkim rozszerzaniu funkcji z Wpm (Ω) do Wpm (Rn ).
4. Przestrzenie Besova i ślady funkcji z przestrzeni Sobolewa.
W miarę pozostałego czasu, mam zamiar poruszyć wybrane spośród poniższych
zagadnień:
• Interpolacja rzeczywista i zespolona przestrzeni Sobolewa.
• Bazy falkowe w przestrzeniach Sobolewa i Besowa.
• Przestrzenie Sobolewa na przestrzeniach metrycznych – podstawowe pojęcia.
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