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English Summary
In this thesis, we focus on the abstract Cauchy problem
(ACP)

ltu(t)
{ u(O)

= Au(t),
= u0 ,

where A is a linear, closed, densely defined operator on a Banach space X. By the solution
of (ACP) we mean the classical solution, i.e. the function

t ~ u(t) E C1 ([0, oo), X) n C([O, oo), D(A))
that satisfies (ACP). In particular, we treat the situation when the unique solution of
(ACP) exists for every initial condition u0 E D(A) and u(t) depends continuously on
u 0 in the X norm. In this situation, the operator A generates a strongly continuous
semigroup (T(t))t~o C ~(X) and the solution of (ACP) is given by the formula

u(t)

= T(t)u 0 .

for every initial condition u 0 E D(A).
It is known that the semigroup (T(t))t~o can not be explicitly expressed in most of
the cases. This is not a crucial problem because, very often, we are interested only in the
qualitative behavior of the solution u(t). In this text, we study the asymptotic behavior
of the orbits T(t)u 0 for large time t. It is well known that the asymptotic of T(t)u 0 is
connected with the spectrum a(T(t)) of the operator T(t). ln Hilbert space case, it is
possible do determine the spectrum a(T(t)) by the resolvent properties of the generator
A using the Gearhart-Priiss theorem (see [Gea78], [Pru84] or Věta 1.1). Therefore, in
Hilbert spaces, is is possible to characterize many asymptotic properties of the semigroup
(T(t))t~o by the properties of the resolvent R(,\, A). For example, the uniform exponential
stability of the semigroup (T(t))t~o can be characterized by this theorem.

1 Theorem. ([Pru84], Corollary 4) Let (T(t))t~o be a strongly continuous semigroup
generated by the operator A on a Hilbert space H. The semigroup (T(t))t~o is uniformly
exponentially stable, i.e. there exist M, w > O such that

(1)

llT(t)uoll < Me-wtlluoll

for all t >O, u 0 EX,

if and only if

(2)

{,\EC : Re,\> O} C g(A)

and

sup llR(,\, A)ll

< oo.

Re,\>0

In Banach spaces, the situation is much more complicated. lt was shown by W. Arendt
(see [Are94], Section 3 or Příklad 1.4) and L. Weis (see [Wei98], Example) that Theorem 1
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fails even in V(O) space for 1 < p < oo, p -:f 2. The solution to this problem could be the
result by M. Slemrod (see [Sle76] or Věta 1.6), which was later improved by J. van Neerven,
B. Straub, L. Weis and W. Wrobel (see [Wro89], [NSW95], [WW96] or Věta 1.7). By this
result, the condition (2) implies the estimate

llT(t)uoll < Mu 0 e-wt for "regular" u 0
(here, the constant Mu 0 depends on the initial condition u 0 ).
In this thesis, we present our new results (see [Benl], [Ben2]). It is shown that in
the similar way as van Neerven-Straub-Weis-Wrobel theorem generalize Theorem 1, we
are able to reformulate some other results to Banach spaces assuming some additional
regularity of the initial condition.
In the first chapter, which is based on the paper [Benl], we treat the spectral properties of the semigroup (T(t))t>O· We introduce a new notion of Y-spectrum ay(T(t)) and we
show that this spectrum is connected with the growth of the regular orbits wy(T(.)) (see
Důsledek 1.19). Next, we show that the Y-spectrum can be characterized by a Greiner-type
condition on the 0 1-summability of the resolvent (see Věta 1.31). As a minor improvement, we show that instead of the 0 1-summability, it is enough to consider summability by
arbitrary (weaker) regular summing method. At the end of the chapter, we show that this
Greiner-type condition follows from the resolvent boundedness for "regular" interpolation
spaces 1 Y :=(X, D(A))e,q or Y := (X, D(A 2 ))e,q· Consequently, we obtain the main result
of this chapter which is Gearhart-Priiss theorem for Y-spectrum (see Věta 1.40). Since the
growth of the regular orbits wy(T(.)) is determined by the Y-spectrum ay(T(t)), we obtain
van Neerven-Straub-Weis-Wrobel theorem in a slightly modified form (see Věta 1.43) as
a direct corollary.
In the second chapter, which is based on the paper [Ben2], we study the dichotomy of
(ACP). An important motivation is Priiss's characterization of the uniform exponential
dichotomy for semigroups in Hilbert space.

Let (T(t))t?.O be a strongly continuous semigroup
generated by the operator A on a Hilbert space H. The semigroup (T(t))ť?.O has uniform
exponential dichotomy if and only if
2 Theerem. ([Pru84], Corollary 5)

i~ C

(3)

g(A)

a

sup llR(is,A)ll

< oo.

s ER

It is known that Theorem 2 does not hold in Banach spaces (see Příklad 2.2). However, it was shown by R. deLaubenfels and Y. Latushkin (see [dLL95]) that the condition (3) implies the dichotomie behavior of two times differentiable solutions u(t) (i.e.
the solutions with the initial condition u 0 E D(A 2 )). In this text, we show that, depending on the geometrical properties of the underlying space X, it is enough to assume
much lower regularity. In particular, we prove Theorem 2.37 (Věta 2.37) which improves
deLaubenfels-Latushkin theorem in such a way that only one time differentiability is
1 Here

4

"regular" means O> Ox where Ox depends on the geometrical properties of the space X.

English Summary

needed in B-convex spaces and we obtain Pri.iss theorem (see Theorem 2) as a corollary
in Hilbert space.
Another new result, we present, is an improvement of the characterization of dichotomy by M.A. Kaashoek and S.M. Verdyun Lunel (see [KVL92]). We show that the
condition on Cesaro integrability of the resolvent can be omitted (see Věta 2.39).
As a technical tool, we develop the theory of the unbounded 1-l 00 functional calculus
on the vertical strip. This results (see Věta 2.31, 2.32, 2.34, 2.35 and 2.43) n1ay be of an
independent interest.
At the end of the second chapter, we apply the theory of the unbounded functional
calculus to the theory of C-regularized groups. We prove a version of Liu's theorem (see
[Liu2000], Theorem 1) for Banach spaces (see. Věta 2.42). Later, we replace the assu1nption that A generates a strongly continuous semigroup by LP integrability of the resolvent
R(A, A) (see the conditions (Pl')-(P4')). Using this tools, we significantly generalize (see
Věta 2.43) the result by M. Haase (see [Ha2003], Theorem 4.1.) and we give a new sufficient condition for the generators of (w - A)-r-regularized groups (see Důsledek 2.45).
We also show an application of our results to Schrodinger operator in LP(JRn.) (see Přík
lad 2.46).
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Uvod
V této práci se zabýváme abstraktním Cauchyovým problérnern

~u(t) = Au(t),

(ACP)

{ u(O)

= u0 ,

kde A je lineární, uzavřený a hustě definovaný operátor na Banachově prostoru X. Řeše
ním problému (ACP) zde rozumíme řešení klasické, tedy funkci

t ~ u(t) E C1 ([0, oo), X) n C([O, oo), D(A)),
která splňuje (ACP). Především nás bude zajímat situace, kdy řešení problému (ACP)
pro každou počáteční podmínku u 0 E D(A) existuje, je dáno jednoznačně a u(t) závisí
spojitě na u 0 v normě prostoru X. V takovém případě totiž operátor A generuje silně
spojitou semigrupu (T(t))t~o C if(X) a pro každou počáteční podmínku u 0 E D(A) je
řešení systému (ACP) dáno vztahem

u(t) = T(t)u 0 •
Jak známo, semigrupu (T(t))ť?:.O lze explicitně vyjádřit jen v některých speciálních
případech. V praxi však často vyšetřujeme pouze kvalitativní chování řešení u(t). V této
práci se zabýváme především otázkami týkajícími se asymptotického chování orbit T(t)u 0
pro t-+ oo, to, jak známo, přímo souvisí se spektrem a(T(t)) operátoru T(t). V Hilbertově
prostoru můžeme podle Gearhartovy-Priissovy věty (viz. články [Gea78], [Pru84], zde
viz. Věta 1.1) popsat spektrum a(T(t)) pomocí rezolventních vlastností generátoru A.
Díky tomu lze na Hilbertových prostorech některé asymptotické vlastnosti semigrupy T(t)
charakterizovat pomocí vlastností rezolventy R(A, A). Kupříkladu, exponenciální stabilitu
semigrupy (T(t))t>o lze charakterizovat následující větou.

1 Věta. ([Pru84], Corollary 4) Buď(T(t))t~o silně spojitá semigrupa generovaná operátorem A na Hilbertově prostoru H. Potom semigrupa (T(t))t~o je stejnoměrně exponenciálně stabilní, t.j. existují konstanty M, w > O takové, že

llT(t)uoll < Me-wtlluoll

(1)
právě

(2)

pro všechna t >O, u 0 EX,

tehdy, když

{A

EC: ReA >O}

c g(A) a

sup llR(A,A)ll < oo.

ReA>O

Na Banachových prostorech je však situace složitější, jak totiž ukázal W. Arendt
([Are94], Section 3, zde viz. Příklad 1.4) a L. Weis ([Wei98], Example), Věta 1 neplatí ani
7
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v V(O) pro 1 < p < oo, p =I= 2. Východisko nabízí M. Slemrodův výsledek (viz. [Sle76],
zde viz. Věta 1.6), který byl později autory J. van Neervenem, B. Straubem, L. Weisem
a W. Wrobelem vylepšen (viz. [Wro89], [NSW95], [WW96], zde viz. Věta 1.7), podle něj
totiž podmínka (2) implikuje odhad

llT(t)uoll < Mu 0 e-wt pro

„dostatečně regulární"

u0

(zde konstanta Mu 0 závisí na počáteční podmínce u 0 ).
Cílem této práce je prezentovat naše nové výsledky (viz. [Benl], [Ben2]), které ukazují,
že podobně, jako van Neervenova-Straubova-Weisova-Wrobelova věta zobecňuje Větu 1
do Banachova prostoru, lze zobecnit i některé další výsledky, přidáme-li dodatečný před
poklad regularity počáteční podmínky.
V první kapitole, která je založena na článku [Benl], se zabýváme popisem spektrálních vlastností semigrupy (T(t))t?=O· Nejprve zavedeme pojem Y-spektra ay(T(t)) a ukážeme jeho souvislost s růstem regulárních orbit wy(T(.)) (viz. Důsledek 1.19). Poté ukážeme, že Y-spektrum ay(T(t)) lze charakterizovat Greinerovou podmínkou 01 -sčítatelnosti
rezolventy (viz. Věta 1.31), ·místo C1 -sčítatelnosti lze dokonce použít libovolnou slabší
regulární sčítací metodu. Následně ukážeme, že pro „dostatečně regulární" interpolační
prostor 1 Y := (X, D(A)) 8 ,q resp. Y := (X, D(A 2 )) 8,q plyne výše zmíněná Greinerova
podmínka z omezenosti rezolventy. Tím dostaneme hlavní výsledek této kapitoly, kterým je Gearhartova-Priissova věta pro Y-spektrum (viz. Věta 1.40). Protože znalost Yspektra ay(T(t)) již dává informaci o asymptotice semigrupy, obdržíme van NeervenovuStraubovu-Weisovu-Wrobelovu větu v mírně modifikované podobě (viz. Věta 1.43) jako
důsledek.

V druhé kapitole, která je založena na článku [Ben2], se zabýváme zejména dichotomií
systému (ACP). Důležitou motivací je Priissova charakterizace dichotomie semigrup na
Hilbertově prostoru.

2 Věta. ([Pru84], Corollary 5) Buď (T(t))t?=O silně spojitá semigrupa generovaná operátorem A na Hilbertově prostoru H. Potom (T(t))t>o má (stejnoměrnou exponenciální)
dichotomii právě tehdy, když

(3)

ilRCg(A)

a

supllR(is,A)ll<oo.
sEIR

Je známo, že Věta 2 neplatí v Banachových prostorech (viz. Příklad 2.2). V článku
[dLL95] dokázáli autoři R. deLaubenfels a J. Latuškin, že podmínka (3) implikuje dichotomické chování dvakrát diferencovatelných řešení u(t) (t.j. řešení s počáteční podmínkou
u 0 E D(A 2 )). V této práci ukážeme, že, v závislosti na geometrických vlastnostech prostoru X, stačí předpokládat regularitu výrazně menší. Speciálně tak dostaneme Větu 2.37,
která deLaubenfelsovu-Latuškinovu větu zjemňuje tak, že pro B-konvexní prostory dostaneme dichotomii jednou diferencovatelných řešení (t.j. u 0 E D(A)), v případě Hilbertova
prostoru pak dostáváme Priissovu větu (viz. Věta 2) jako důsledek.
1 „Dostatečně
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regulární" zde znamená, že ()

> () x, kde () x závisí na geometrických vlastnostech prostoru X.

Úvod

Dalším výsledkem je zpřesnění charakterizace dichoton1ie M.A. Kaashoeka a S.M. Verdyun Lunela z článku [KVL92], kde odstraníme nadbytečný předpoklad Cesarovské integrovatelnosti rezolventy (viz. Věta 2.39).
Jako technický prostředek rozvíjíme teorii neomezeného 1-tX) funkcionálního kalkulu
na vertikálním pásu. Naše výsledky týkající se tohoto kalkulu (zej1néna Věty 2.31, 2.32,
2.34, 2.35 a 2.43) však mohou být zajín1avé i san1y o sobě.
Na konci kapitoly aplikujeme získané poznatky o funkcionálnhn kalkulu pro t~orii
O-regularizovaných grup. Zobecníme Liovu větu (viz. [Liu2000], Theore1n 1) do Banachova prostoru (viz. Věta 2.42). Jak uvidíme, předpoklad, že operátor A je generátor, lze
nahradit dodatečným předpokladem na LP integrovatelnost rezolventy R(A, A) (viz. podmínky (Pl')-(P4')). Tím dostaneme významné zobecnění (viz. Věta 2.43) Haaseho věty
(viz. [Ha2003], Theorem 4.1) a také další postačující podn1ínku pro generátor (w - A)-rregularizované grupy (viz. Důsledek 2.45). Poslední uvedený výsledek ilustrujen1e na pří
kladu Schrodingerova operátoru na LP(JRn) (viz. Příklad 2.46).
Pro pohodlí čtenáře, je práce opatřena krátkýn1 apendixern pokrývajícín1 některé
technické prostředky z teorie semigrup.

9

1. Spektrální přístup ke stabilitě
regulárních orbit
V této kapitole se budeme zabývat vztahem chování semigrupy (T(t)),.~ 0 pro velké t a
spektrálními vlastnostmi jejího generátoru A. Je znán10, že růst sernigrupy (growth bound)

wo(T(.)) :=inf {w

JR : existuje

E

souvisí se spektrálním

poloměrem

Mw

>O tak, že llT(t)ll <

Afwewt.

pro všechna t >O}

operátoru T(t)

r ( T (t))

:= sup { IAI : A E a ( T (t)) }

podle vztahu

Wo(T( .))
V mnoha případech,
platí spektrální věta
(SMT)
nebo

alespoň

(WSMT)

například

__ lnr(T(t))
t

pro libovolné t > O.

pro analytické semigrupy (viz. [EN], Corollary IV.3.12),

a(T( t)) \ {O} =

etu(A)

pro všechna t > O

slabá spektrální věta

a(T(t)) \{O}= etu(A) \{O} pro všechna t >O,

která dává do vztahu spektrum semigrupy a jejího generátoru. V takových případech je
růst semigrupy (T(t))t~o roven spektrálnímu omezení (spectral bound) generátoru
s(A) := sup{ReA : A E a(A)}.

To je známá Ljapunovova věta1

w0 (T(.))

(1.1)

= s(A).

Rovnost (1.1) však neplatí pro obecnou silně spojitou semigrupu. První protipříklad byl
uveden v [HP], Section 23.16, známý protipříklad pochází od J. Zabzyka (viz. [Zab75]),
velmi zajímavý protipříklad M. Renardyho (viz. [Ren94]) ukazuje, že selhání rovnosti (1.1)
není omezeno jen na umělé příklady, ale může nastat i pro generátory pocházející z teorie
1

Původní Ljapunovova věta byla v roce 1892 formulována pro soustavu obyčejných lineárních rovnic, t .j. pro

případ,

kdy generátor A je matice.
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ke

stabilitě

regulárních orbit

parciálních diferenciálních rovnic (v tomto případě se jedná o vlnovou rovnici perturbovanou členem prvního řádu).
Naproti těmto protipříkladům existuje řada pozitivních výsledků. Jak jsme již uvedli,
platí rovnost (1.1) pro všechny analytické (a obecněji pro všechny normově spojité) semigrupy (viz. [EN], Corollary IV.3.12). Dále tato rovnost platí pro pozitivní silně spojité
semigrupy na prostoru V(µ), 1 < p < oo (viz. [Wei95]), v případě p = oo dokonce není
pozitivita potřeba (viz. [Lot85]). J. Latuškin a S.J. Montgomery-Smith dokázali spektrální
větu a tedy speciálně i Ljapunovovu rovnost (1.1) pro evoluční semigrupy (viz. [LMS95]).
Bez zajímavosti není ani výsledek [Ren96], podle kterého je v případě Hilbertova prostoru
množina generátorů, pro které platí (1.1), velká ve smyslu kategorií.

1.1 Zeslabení Ljapunovovy rovnosti
Jak již bylo zmíněno výše, Ljapunovova rovnost (1.1) neplatí obecně. Proto je zajímavé
najít slabší verzi této rovnosti, která by platila pro širší třídu sem.igrup. Ljapunovova
rovnost snadno plyne ze spektrální rovnosti (SMT), klíčem k jejímu zeslabení je tedy zeslabení spektrální věty. Vhodným kandidátem je následující spektrální věta pro Hilbertovy
prostory (viz. [Gea78], [Pru84]).
1.1 Věta. (L. Gearhart, J. Prtiss) Buď (T(t))ť?:.O semigrupa generovaná operátorem A
na Hilbertově prostoru H, potom pro A E C jsou následující podmínky ekvivalentní:

(a) eAt E e(T(t)),
(b) A+ i(27r /t)Z c e(A) a dále
sup llR(A
kEZ ·

Tato

věta

vede na odhad

1.2 Definice.

Buď

A

růstu

uzavřený

+ i27rk/t, A) li < oo.

semigrupy pomocí abscisy omezenosti rezolventy.

operátor na

Banachově

prostoru X, potom

s0 (A) :=inf {s E JR : sup llR(A, A)ll <

číslo

oo}

Re.X>s

nazveme abscisou omezenosti rezolventy ( abscissa of resolvent boundedness) operátoru A.
Věta

1.1 tedy vede na následující modifikaci Ljapunovovy rovnosti (1.1).

1.3 Důsledek.
storu H, potom

(1.2)
12

Buď (T(t))ť?:.O

semigrupa generovaná operátorem A na

w0 (T(.)) = so(A).

Hilbertově

pro-

Zeslabení Ljapunovovy rovnosti

1.1

Důsledek 1.3 je vhodným zeslabením Ljapunovovy rovnosti (1.1) pro Hilbertovy prostory. Bohužel, ukazuje se, že rovnost (1.2) neplatí v Banachových prostorech. Protipříklad

našel W. Arendt (viz. (Are94], Section 3), L. Weis jej později rnodifikoval (viz. [Wei98),
Example) tak, že stavový prostor je LP[O, 1] pro 1 < p < oo, p ~ 2. To znamená, že
nemůžeme doufat v rozšíření platnosti Důsledku 1.3 i na nějakou širší třídu „regulárních"
prostorů.

1.4 Příklad. ([Are94], Section 3)

X
s normou

llxll

:=

llxllP + llxllq

Buď 1
:=

< p < q < oo, uvažujrne

Banachův prostor'

LP(l, oo) n Lq[l, oo)

a definujme semigrupu (T(t))t~o předpisem

(T(t)f)(s)

:=

f (set).

Není těžké ukázat, že (T(t))r~o je silně spojitá semigrupa na X generovaná operátore111

= sf'(s)

(Af)(s)
s

definičním

oborem

D(A)
Pro abscisu omezenosti rezolventy a

s0 (A)

= {f EX : AJ E X}.
růst

semigrupy platí
1

1

= s(A) = --p < --q = w0 (T(.)).'

Důkaz

lze nalézt ve výše uvedeném článku nebo v [EN], Counterexample IV.3.3.
Jak si povšiml L. Weis v [Wei98], Example, je při volbě p = 2 podle [LT], 2.e.8(ii) a 2.f
prostor X homeomorfně izomorfní prostoru Lq[O, 1]. Dualitou pak dostanerne protipříklad
i na prostoru Lq'[o, 1), kde 1 < q' < 2.
Ukázali jsme tedy, že růst orbit T(.)x nelze obecně odhadnout pomocí s0 (A). Jak
však dokázal M. Slemrod (viz. [Sle76], Theorem 2.1), je možné odhadnout alespoň růst
dostatečně regulárních orbit.
Buď (T(t))t~o silně

spojitá semigrupa na prostoru X a
abstraktní Sobolevův prostor (viz. Defi.nice A.2), potom číslo
1.5 Definice.

buď Xk

její k-tý
·

wk(T(.)) :=inf { w E JR : t/x E Xk :3Mw,x >O tak, že llT(t)xll < Mw,xewt pro t >O }
nazveme

růstem

Nyní již

k-krát diferencovatelných orbit semigrupy

můžeme

formulovat Slemrodovu

1.6 Věta. (M. Slemrod) Buď (T(t))t~o
A na Banachově prostoru X, potom

(T(t))t~o·

větu.

silně

spojitá semigrupa generovaná operátorem
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1.7) na mnohem

regulárních orbit

silnější

odhad

Víme tedy, že na Hilbertových prostorech platí odhad w0 (T(.)) < s0 (A), zatímco na
obecných Banachových prostorech platí pouze w1 (T(.)) < s0 (A), přičemž prvně jmenovaný
odhad neplatí ani na tak „regulárních" prostorech, jakými jsou LP[O, 1], 1 < p < oo,
p -:/:- 2. Přesto však „regularita" stavového prostoru hraje při zobecňování ·Ljapunovovy
věty důležitou roli. Mezi výše uvedenými výsledky lze totiž v závislosti na vlastnostech
prostoru X v jistém smyslu interpolovat. Před tím, něž uvedeme vlastní výsledek, je však
nutné zavést některé nové pojmy. V této motivační sekci si ještě dovolíme určitou vágnost,
detaily lze nalézt v článku [WW96].
Říkáme (podrobněji viz. Definice 1.33 a navazující diskuze), že Banachův prostor X
má Fourierův typ p (1 < p < 2), pokud pro všechna f E S(IR, X) platí HausdorffovaYoungova nerovnost

llFJllLP'(IR,X) < CllJllLP(!R,X)·
Je-li dále A generátorem seínigrupy (T(t))t~o a w > w0 (T(.)), lze pro a E JR+ definovat
uzavřený, hustě definovaný operátor (w - A) 0 (viz. [Tr], Section 1.15). Tím dostáváme
škálu do sebe zanořených prostorů D((w -A) 0 ). V souladu s Definicí 1.5, pak definujeme

w0 (T(.)) :=inf {w

E

IR : Vx

E

D((w - A) 0 ) =1Mw,x >O tak,
že

llT(t)xll < Mw,xewt pro t >O }.

Nyní již můžeme uvést, jaký je vztah w0 (T(.)) a s0 (A), tato
v sérii článků [Wro89], [NSW95], [WW96].

věta

vznikala

postupně

1.7 Věta. (J. van Neerven, B. Straub, L. Weis, W. Wrobel)
Buď X Banachův prostor
Fourierova typu p a buď (T (t) )t>o C 2 (X) silně spojitá semigrupa generovaná operátorem
A, potom

(1.3)

w0 (T(.)) < so(A),

1
1
kde a= - - p p''

1
p

1
p'

-+-=l.

Jak je ukázáno v článku [WW96], Věta 1.7 je optimální v tom smyslu, že pro každé
p E [1, 2) existuje semigrupa, taková, že pro a< ~ - ;, již odhad (1.3) neplatí.
1.8 Příklad.
Uvažujme semigrupu (T(t))t~o z Příkladu 1.4 a zvolme p, q tak, že 1
p < 2, q = p'. Jak jsme již uvedli, platí

1
p

<

1
p

so(A) = -- < ----; = wa(T(.)).
Dále, protože prostory LP[l, oo) a v'[l, oo) mají Fourierův typ p má i X := LP[l, oo) n
LP' [1, oo) Fourierův typ p. Podle Věty 1. 7 platí
1

w1_:5-(T(.))
< --,
p
p
p
14

Y-spektrum

1.2

podle [W\V96], Section 4 lze dokázat i rovnost. Navíc se ukáže, že pro o E
w0 (T(.)) lineární v a. Pro a< ~ - ;, tedy platí
1

wa(T(.)) > -p

Tím je ukázána optimalita

Věty

=

[O, 1 - -1;] je
P

P

so(A).

1.7.

1. 2 Y -spektrum
Věta

1. 7 je zobecněním Ljapunovovy věty, je tedy zajhnavé vědět, zda lze analogicky zobecnit také spektrální věta (SMT). Touto otázkou se buderne zabývat ve zbytku kapitoly.
Jedním z problémů je otázka čím nahradit a(T(t)). Spektru1n sen1igrupy totiž zachycuje
asymptotické chování všech orbit, jak ale ukazuje Příklad 1.4, lze „dobré" asymptotické
chování obecně očekávat pouze od dostatečně regulárních orbit. Je tedy nutné zavést nový
pojem spektra, který popisuje pouze chování regulárních orbit. Ukážeme zde konstrukci,
kterou jsme popsali v článku [Benl].
Nejprve formalizujeme, co zde myslíme pojmem „regulární" orbita. K tomu nám pomohou následující předpoklady. Jelikož v této práci budeme používat i další předpoklady,
jsou (Pl)-(P6) pro pohodlí čtenáře shrnuty v Sekci A.4.
Předpoklad.

V dalším textu budeme

předpokládat:

(Pl) X je Banachův prostor.
(P2) !Y := (T(t))t~o C 2(X) je silně spojitá semigrupa generovaná operátorem A.
(P3) Y je !Y-invariantní Banachův prostor takový, že X 2 &+ Y &+ X, kde X 2 je druhý
abstraktní Sobolevův prostor semigrupy !Y (viz. Definice A.2).
Prostor X 2 zde má význam nějakého „velmi regulárního prostoru" (viz. Příklad A.5).
Orbity T(.)x pro x E X 2 = D(A 2 ) jsou dvakrát diferencovatelné, tedy „velmi regulární".
Prostor Y zde má význam prostoru, který je o něco „více regulární" než X ale „méně
regulární" než X 2 . Orbity T(.)x pro x E Y jsou těn1i regulárními orbitami z názvu této
práce, jejichž asymptotické vlastnosti budeme popisovat.
Předpoklad X 2 &+ Y je pouze technický. Ve skutečnosti podle Věty 1.6 víme, že
analogie Ljapunovovy věty platí pro dvakrát diferencovatelné orbity, proto nás budou
zajímat pouze orbity méně regulární, zejména pak případ, kdy Y je (reálný) interpolační
prostor Y := (X, X1)B,q·
Nyní definujeme nové spektrum, které je zobecněním aproximativního spektra.
Předpokládejme

(Pl)-(P3), potom definujeme
Y-spektrum operátoru T(t) E 2(X)
1.9 Definice.

ay(T(t))

:= {,\EC: 3(xn)nEN C

Y, 3(,\n)neN C C,
llxnllx = 1, An-+ A tak, že

11(,\n -

T(t))xnllv-+ O},
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Y-spektrální poloměr operátoru T(t)
ry(T(t)) := sup{IAI: A E ay(T(t))}
a Y-růst

semigrupy

(T(t))ť~o

wy(T(.)) :=inf{ w
(symbolem Tiy(t)

značíme

3Mw >O tak, že 1171y(t)ll~(Y,X) < Mwewt}

E JR:

restrikci operátoru T(t) na prostor Y ).
stejnoměrné

1.10 Poznámka. Podle principu
semigrupy (T(t))ť~o také jako

wy(T(.)) :=inf { w

E

JR: Vx

E

omezenosti lze

ekvivalentně

zavést

Y-růst

Y 3Mw,x >O tak, že llT(t)xllx < Mw,xewt}.

1.11 Poznámka. Jak jsm~ uvedli v textu za Předpoklady (Pl)-(P3), chápeme orbity
(T(t)x)t~o· C Y jako regulární. Y-růst wy(T(.)) je tedy jedním z pojmů, kterým popisujeme
asymptotické chování regulárních orbit semigrupy.
Uveďme

v

čem

se liší definice Y-spektra od definice aproximativního spektra

aa(T(t)) := {A EC: 3(xn)neN

X, llxnllx = 1, tak, že ll(A - T(t))xnllx--+ O}.

C

Hlavní rozdíl je v konvergenci

kdy v definici Y-spektra požadujeme konvergenci v silnější normě. Další rozdíl je v tom,
že aproximujeme nejen vlastní vektor (xn)nEN ale i „aproximativní vlastní číslo" A. To
podmínku mírně oslabuje, přesto ale ukážeme, že pojem Y-spektra je silnější než pojem
aproximativního spektra. Podmínka v definici Y-spektra totiž implikuje konvergence
llC~

-

An)xnllx--+ O,
ll(An -T(t))xnllx < Cll(An -T(t))xnllY--+ O,
které spolu s odhadem

implikují podmínku v definici aproximativního spektra. Dostáváme tedy následující jednoduché pozorování.
1.12 Pozorování.

Předpokládejme

ap(T(t))
16

(Pl)-(P3), potom pro každé t > O platí
C

ay(T(t))

C

aa(T(t)).

Y-spektrum

1.2

Důkaz.

Zbývá ukázat část ap(T(t)) C ay(T(t)). Buď,\ E ap(T(t)). Podle spektrální věty
pro bodové spektrum (viz. [EN], Theorem IV.3.7) existuje JL E ap(A) takové, že e11.t = t\.
Buď x příslušný vlastní vektor operátoru A (t.j. Ax = tt~r), poto1n T(s)x = dlsx pro
všechna s> O, z toho plyne x E D(A 2 ) (dokonce x E D(A 00 )) a zároveň (T(t) - ,\)x =O.
Vektor x je tedy zároveň „Y-aproximativnín1 vlastnhn vektore1n" operátoru T(t) a tudíž
platí ,\ E ay (T( t)).
O
K lepší představě o pojmech zavedenýn1 v Definici 1.9 bude vhodné ukázat si jejich
vztah k dalším, již dříve zavedeným, pojmům.
1.13 Příklad.

Uvažme

případ

Y =X, potom
ax(T(t))

= aa(T(t)).

Inkluzi „c" jsme ukázali výše a inkluze „:::>" je vidět z Definice 1.9. Dále využije1ne
známého faktu (viz. např. [EN], Proposition IV.1.10), že topologická hranice spektra uzavřeného operátoru je obsažena v jeho aproximativním spektru. Dostáváme tedy

8a(T(t))

C

O'a

(T( t)) = ax (T( t)).

Z toho již snadno plyne, že

rx(T(t)) = r(T(t)).
Konečně, okamžitě

z Definice 1.9 je

vidět,

že

wx(T(.)) = w0 (T(.)).
1.14 Příklad. Pojem Y-růstu semigrupy také přirozeným způsobem pokrývá růst k-krát
diferencovatelných orbit wk. Z Definice 1.5 a Poznámky 1.10 totiž ihned plyne

Podobným způsobem pomocí Y-růstu popíšeme i w0 (T(.)) pro necelá a (viz. definice
Větou 1. 7), snadno totiž nahlédneme

před

w0 (T(.)) = Wn((w-A)o)(T(.))
pro w > w0 (T(.)).
Z výše uvedených příkladů vidíme, že Y-pojmy jsou skutečně zobecněním
sických. Za pomoci Y-pojmů, tedy můžeme Větu 1. 7 přepsat jako jako
(1.4)

pojmů

kla-

wy(T(.)) < s0 (A),

kde Y := D((w - A) 0 ), pro w, a jako ve Větě 1.7. Jak jsme již uvedli dříve, zajímá
nás, zda platí analogická spektrální věta. Konkrétně bychom chtěli dokázat zobecnění
Gearhart-Priissovy věty (Věta 1.1) pro obecné Banachovy prostory v následujícím tvaru.
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1.15 Domněnka. Předpokládejme (Pl)-(P2), potom pro „vhodný" prostor Y a každé
,;\ E C, t > O jsou následující podmínky ekvivalentní:

(a) eAtf/ay(T(t)),
(b) .A+ i(27r /t)Z c g(A) a dále
sup llR(A + i27rk/t, A)ll < oo.
kEZ

Pro jistou třídu prostorů Y implikaci (b)=>(a) skutečně dokážeme (viz. Věta 1.40).
Nejprve se ale budeme zabývat otázkou, jak souvisí Y-spektrum ay(T(t)) s Y-růstem
wy(T(.)). Cílem je ukázat, že z Domněnky 1.15 již plyne nerovnost (1.4). Podle následujícího důležitého lemmatu existuje na okolí bodu A0 f/ay(T(t)) U ar(T(t)) funkce
s vlastnostmi podobnými rezolventě 1 .

1.16 Lemma.
Předpokládejme (Pl)-(P3) a buď t > O, potom ay(T(t)) je uzavřená
množina a pro každé .A 0 f/ay(T(t)) U ar(T(t)) existuje okolí U bodu ,;\ 0 a omezená funkce

taková, že
(i) Ry(.A)(,;\ - T(t))x
(ii) (.X - T(t))Ry(.A)x
Na víc na

=x
=x

pro všechna x E Y,
pro všechna x E Y.

množině

U:= {.X EC :

IAI

>

etwx2(T(.))} \

ay(T(t))

je funkce Ry(.A) dokonce holomorfní.
Důkaz.

Nejprve ukážeme uzavřenost množiny ay(T(t)).
sloupnost (.Xn)neN C ay(T(t)) taková, že

Předpokládejme,

lim An =A.

n--+-oo

Chceme ukázat, že,;\ E ay(T(t)). Podle Definice 1.9 existují

taková, že
lim 11(.Ank - T(t))xnkllY =O

k--+-oo

pro všechna n E N.

Nyní ke každému n vybereme kn tak, aby pro všechna n E N platilo

1

18

Symbol ar zde značí uzávěr reziduálního spektra.

že existuje po-

Y-spektrum

1.2

Potom platí
lim Ank n

n--+oo

= >..,

lim
n-+oo

li (Ank"

-

T(t) .}:rnJ:. n .li i··

= O,

což podle Definice 1.9 znamená>.. E a 1..-(T(t)).
Nyní dokážeme druhou část. Buď >.. 0 ~ay(T(t)) U ar(T(t)) a U nějaké on1ezené okolí
>.. 0 takové, že

U n (ay(T(t)) U ar(T(t)))

= 0.

Označme T2(t) := T(t)1x2 stejně jako v Sekci A.2. Podle Věty A.4 je operátor T2 (t)
podobný operátoru T(t). Žádné>.. E U tedy neleží v ar(T2 (t)) a obor hodnot>.. - T2 (t) je

tím pádem hustý v X 2 . Protože >.. podle Pozorování 1.12 neleží ani v bodové1n spektru
ap(T2 (t)) = ap(T(t)), nalezneme hustě definovaný operátor

takový, že
(i') R(>..)(>.. - T(t))x
(ii') (>.. - T(t))R(>..)x

= x pro všechna x E X 2 ,
= x pro všechna x E D(R(>..)).

Ukážeme, že rodinu operátorů R(>..) lze rozšířit na hledanou funkci Ry(>..). Protože
D(R(>..)) &+ X 2 c.!4- Y, stačí dokázat, že existuje konstanta C >O taková, že

(1.5)

llR(>..)xllx

< CllxllY

pro všechna>.. E U, x E D(R(>..)).

Důkaz

provedeme sporem. Nechť tomu tak není, potom existují posloupnosti (>..n)n.eN C U,
(xn)neN C D(R(>..n)), llxnllY = 1 tak, že

Jelikož U je omezená a tedy prekompaktní a ay(T(t)) n U=
předpokládat, že An konverguje k >..~ay(T(t)). Definujme

potom Yn E X2 C Y, llYnllx

0,

lze bez újmy na obecnosti

=1a

z toho plyne

li (>..n -

T(t))Ynlly = l/llRx2 (>..n)xnllx ~O,

což je spor s podmínkou >..~ay(T(t)).
Tím jsme dokázali (1.5) a rodinu operátorů R(>..) lze tedy rozšířit na funkci

Ry(>..) : U~ 2(Y, X).
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Rovnosti (i), (ii) jsou splněny na husté podmnožině Y a z omezenosti příslušných operátorů
též pro všechna x E Y.
Zbývá dokázat dodatek o holomorfnosti funkce Ry(.X) na vhodném U. Použijeme
Laurentova rozvoje rezolventy R(A, T(t)). Pro IAI > etwo(T(.)) a x EX platí
00

R(>., T(t))x =

(1.6)

L T(kt)x

)..k+l .

k=O

Pokud x E X 2 , konverguje suma na pravé

straně

rovnosti (1.6)

absolutně

pro

Toho lze využít k definici funkce

takové, že
(i") Rx2(.X)(A - T(t))x =X pro všechna X E X2, A Ent,
(ii") (.X -T(t))Rx2(.X)x =X pro všechna X E X2, A Ent.
Z toho okamžitě plyne Im(.X - T(t)) :J X 2 a tedy A(jar(T(t)) pro A E Ot. Z otevřenosti
nt plyne nt n ar(T(t)) = 0. Podle předchozího existuje lokálně omezená funkce

s vlastnostmi (i), (ii). Tato funkce je zároveň rozšířením funkce Rx2(.X). Pro každé x E Y
je tedy Ry(.X)x stejnoměrnou limitou holomorfních funkcí Rx2(A)Xn, Xn E X 2 , Xn ~ x
a tudíž je také holomorfní. Podle [ABHN], Proposition A.3 je pak i Ry(A) holomorfní. D

1.17 Definice.

Funkci Ry z Lemmatu 1.16 nazýváme Y-rezolventa.

Nyní již můžeme dokázat větu, která popisuje vztah Y-růstu semigrupy wy(T(.)) a
jejího Y-spektrálního poloměru ry(T(t)). Připomeňme, že pro klasický růst w0 (T(.)) platí
(viz. [EN], Proposition IV.2.2)

r(T(t)) = etwo(T(.)) pro všechna t >O.
To se dá

přepsat

jako

Wo(T(.))
Není tedy

1.18

překvapivé,

Věta.

že pro

t

Y-růst

Předpokládejme

wy(T(.)) =max {
20

__ ln r(T(t))

pro všechna t > O.

wy(T(.)) dostaneme podobný vztah.

(Pl)-(P3), potom
ln ry(T(t))

t

,wx2 (T(.))

}

pro všechna t > O.

Y-spektrum
Důkaz.

plyne z

1.2

Nejprve dokážeme nerovnost „>".

předpokladu

X2

Y

Y. Pro

důkaz

etwy(T(.))

využijeme

opět

Část

> T}"(T(t))

Laurentova rozvoje
R(A T( ))

(1.7)

'

t

=
X

~ T(k.·~t)~r

~ Ak+l .
. k~=O

Pro každé x E Y totiž suma na pravé straně rovnosti (1.7) konverguje absolutně pro každé

Toho lze využít k definici Y-rezolventy

Nyní již snadno dokážeme, že ay(T(.))nnt = 0. Pokud by totiž existovalo A E ay(T(.))n
nt, pak by podle Definice 1.9 existovaly posloupnosti

tak, že
lim li (An - T(t) )xnllY = O.

n-+oo

Použijeme rovnost

Xn = Ry(An)(An - T(t))xn
a fakt, že funkce Ry(.) je na

dostatečně

malém okolí A omezená. Z toho dostáváme

a tedy llxnllx -+O to je však ve sporu s normalizací llxnllx = 1.
K důkazu nerovnosti „<" využijeme Lemma 1.16, podle kterého na

množině

Existuje holomorfní Y-rezolventa Ry(A). To znamená, že pro každé x E Y lze rezolventa
R(A, A)x holomorfně rozšířit na množinu n. A tedy i Laurentův rozvoj (1.6) konverguje
pro každé x E Y absolutně na množině O. Z toho plyne

límsup
k-+oo

a podle

věty

o

lnllT~t)xllx < max{lnry~T(t)),wx2(T(.))} pro každé x

E

y

t

stejnoměrné

omezenosti i kýžená nerovnost.

D
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Elegance Věty 1.18 je poněkud pokažena tím, že Y-růst wy(T(.)) je charakterizován
pomocí růstu dvakrát diferencovatelných orbit wx2 (T(.)), který obecně není znám. To je
cena, kterou platíme za to, že jsme Větu 1.18 formulovali ve tvaru rovnosti (otázka zda
případ ry(T(t)) < etwx2(T(.)) skutečně může nastat zůstává otevřená). Nás však zajímá
především odhad růstu wy(T(.)) shora. Důležitější než Věta 1.18 samotná pro nás tedy
bude její následující důsledek, který dostaneme použitím Slemrodovy věty 1.6.

1.19

Důsledek.

Předpokládejme

wy(T(.)) <max {

(Pl)-(P3), potom

ln ry(T(t))

t

, s0 (A)

}

pro všechna t >O.

Tím dostáváme odhad na Y-růst wy(T(.)) pomocí maxima dvou hodnot, z kterých
jedna odráží Y-spektrální vlastnosti semigrupy (T(t))t~o a druhá spektrální vlastnosti
jejího generátoru. V dalším textu se budeme snažit popsat Y-spektrum .ay(T(t)) pomocí
spektrálních vlastností generátoru. Povšimněme si, že pokud by pro nějaké Y platila
Domněnka 1.15, pak již z Důsledku 1.19 plyne nerovnost

wy(T(.)) < s0 (A).
Dobrá charakterizace Y-spektra je tedy
lárních orbit.

klíčem

k popisu asymptotických vlastností regu-

1.3 Zobecnění Greinerovy věty pro Y-spektrum
Jednou z možností charakterizace spektra semigrupy v
věta (viz. [N ag], Theorem A-III. 7. 8).

Banachově

prostoru je Greinerova

1.20 Věta. (G. Greiner) Buď (T( t) )t~o semigrupa na Banachově prostoru X generovaná
operátorem A. Potom pro ..\ E C, t > Ojsou následující podmínky ekvivalentní:

(a) eAt

E

g(T( t)),

(b) ..\ + i(27r/t)Z

C

g(A) a dále posloupnost
l

SNx := N

N

částečných Ci-součtů

n

I: I: R(>.+ i27rk/t, A)x
n=ik=-n

je omezená pro všechna x E X,
(c) ..\ + i(27r /t)Z C g(A) a dále Ci-součet

Ci-'°'R(..\+i27rk/t,A)x:= lim SNx
~
kEZ

konverguje pro všechna x E X.

22
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1.3

Poměrně

snadno lze ukázat (viz. [Nee], Corollary 2.2.3), že v případě Hilbertova
prostoru plyne z omezenosti rezolventy její C 1 -sčítatelnost, přesněji z podn1ínky (b) ve
Větě 1.1 plyne podmínka (c) ve Větě 1.20. Z toho důvodu lze v jist?.rn sn1yslu na Větu 1.20
nahlížet jako na zesílení Věty 1.1.
Nejdůležitější částí v Greinerově Větě 1.20 je in1plikace (b)::;.(a). V této sekci prezentujeme nový důkaz této implikace, který nejenže un1ožní Větu 1.20 zobecnit a zforrnulovat
pro Y-spektrum, ale zároveň na tuto větu nabídne nový náhled.
Nejprve připomeneme definici regulární sčítací metody.

1.21 Definice. Buď(eNn)N,neN C C nekonečná ko1nplexní 1natice a (a 1Jk:ez posloupnost
v Banachově prostoru X, potom součet (existuje-li)
oo

(~Nn)-LNak

:=

n

L~Nn Lak
n=l

k=-n

nazveme N-tým částeč.ným (eNn)-součtem řady (akh~ez a lirnitu (existuje-li)

nazveme (eNn)-součtem řady (akhez· Sčítací metodu (eNn) nazveme regulární, pokud

pro každou konvergentní řadu (akhez·
Povšimněme si, že sčítáme řady indexované celými a nikoliv přirozenými čísly, všechny

sumy tedy uvažujeme ve smyslu valeur principale.

1.22 Poznámka.
pro

01 -sčítatelnost z Věty

·- { i

eNn .-

Q

1.20 odpovídá (eNn) regulární

sčítací metodě

pro n < N,
·· k .
Jlna

Regulární sčítací metody jsou charakterizovány známou Silvermanovou-Toeplitzovou
větou (viz. [PS], Theorem 2.3).

1.23 Věta. (Silverman-Toeplitz)
platí zároveň:

Sčítací metoda

(eNn) je regulární právě tehdy, když

(Rl) limN~oo eNn = o pro všechna n E N,
(R2) existuje M >O tak, že E~=l leNnl < M pro všechna NE N,
(R3) limN~oo E~=l ~Nn = 1.
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Při důkazu (zobecněné)

Greinerovy věty bude hrát důležitou roli diskrétní Fourierova
transformace orbit semigrupy. Předpokládejme tedy opět (Pl)-(P2) a definujeme k-tý
Fourierův koeficient orbity T(.)x předpisem

V dalším textu budeme používat zkratku P := P0 , tedy
1 {27r

Px := 271" Jo

T(t)xdt.

Podle následujícího Lemmatu (viz. [EN], Lemma II.1.9) lze Pk

vyjádřit

také jiným

způsobem.

1.24 Lemma.

Předpokládejme

'

(1.8)

(Pl)-(P2), potom pro k E Z, x EX platí

1

(ik -A)Pkx = 11"(1 -T(27r))x.
2

Jestliže navíc ik E g(A), potom

1

Následující jednoduchá

1.25

.

Pkx = 1l"R(ik,A)(I -T(27r))x.
2

(1.9)

Věta.

věta osvětlí

Předpokládejme

význam

operátorů

Pk.

(Pl)-(P2), potom pro všechna x E ker(J - T(27r)) platí

navíc prostor ker(J -T(27r)) se operátorem Pk zobrazuje na ker(ik- A), t.j.

ker(ik - A) = Pk ker(/ - T(27r)).

(1.11)
Důkaz.

Buď

x E ker(/ - T(27r)), podle rovnosti (1.8) platí (ik - A)Pkx =O, tedy

Z toho plyne T(t)Pkx = eiktpkx a přímo podle definice pak PkPkx = Pkx.
Nyní buď x E ker(ik - A), t.j. Ax = ikx. Z toho dostáváme, že T(t)x = eiktx a přímo
z definice potom ověříme x = Pkx, přičemž x E ker(/ - T(27r)), což dokazuje inkluzi „c"
v rovnosti (1.11).
Předpokládejme naopak x E ker(J - T(27r)), jak jsme již ukázali výše platí identita
(ik - A)Pkx = O a tedy Pkx E ker(ik - A), to dokazuje inkluzi „:.)" a rovnost (1.11) je
dokázána.
D
24
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Operátor Pk je tedy projekcí vlastního prostoru ker(/ - T(27r)) operátoru T(27r) na
vlastní prostor ker(ik-A) operátoru A. Pomocí těchto projekcí lze snadno dokázat spektrální větu pro bodové spektrum. Tento důkaz si předvede1ne, neboť bude cennou 1notivací
pro náš další postup.

1.26 Věta. (Spektrální věta pro bodové spektrum)

Předpokládejnw (Pl)--(P2), potom

(pSMT)

Důkaz.

Dokážeme pouze ekvivalenci následujících tvrzení:

(i) 1 E ap(T(27r)),
(ii) iíl n ap(A) =f 0.
Rovnost (pSMT) je pak možno dokázat přeškálovánírn (viz. Věta A.1 a navazující
text).
Buď ik E ap(A) vlastní číslo a x E ker(ik - A) příslušný vlastní vektor. Snadno
nahlédneme, že T(t)x = eiktx a tedy (1 - T(27r))x =O, což dokazuje in1plikaci (ii)=}(i).
Buď naopak 1 E ap(T(27r)) a x E ker(l -T(27r)) vlastní vektor. Potorn podle Věty 1.25
platí
Pkx E ker(ik -A) pro každé k E Z.
K tomu, aby byl Pkx vlastní vektor operátoru A, tedy stačí Pkx =I= O. To je však pro
nějaké k E Z splněno podle věty o jednoznačnosti Fourierovy transformace (detaily lze
najít v důkazu [EN], Theerem IV.3.7).
O
Naše další strategie bude pokusit se podobnýrni metodami jako pro bodové spektrum
dokázat i spektrální větu pro aproximativní spektrum. To pochopitelně nebude možné,
ale uvidíme jaké dodatečné podmínky budeme potřebovat. Důležitou vlastností operátoru
Pk je to, že se jedná o projekci na vlastním prostoru ker(/ - T(27r)). Zajímá nás tedy,
zda je Pk v nějakém smyslu „aproximativní projekcí" aproximativních vlastních vektorů
operátoru T(27r).
Pro zjednodušení se budeme zabývat pouze operátorem P0 , tedy operátorem P. Nejprve vyjádříme rozdíl P Px - Px.
1.27 Lemma.

Předpokládejme (Pl)-(P2), potom

1

PPx - Px = ( 7í) 2

2

Důkaz.

{27r

lo

(27í -t)(T(27í) - I)T(t)xdt pro všechna x EX.

Podle definice operátoru P platí pro x E X
i
PPx= 27í

r27r

lo

i
T(t) 21í

r27r

lo

i
T(s)xdsdt= (211') 2

r27r r27r

lo lo

T(t+s)xdsdt.
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Nyní substituujeme u := t +s, tím se integrál rozpadne na
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1

PPx

{27r {u

= (27r) 2 lo lo

1

přístup

ke

stabilitě

dvě části

regulárních orbit

podle toho, jakých

{47r {27r

T(u)xdsdu+ (27r) 2 l rrlu- rr T(u)xdsdu.
2
2

V druhém integrálu substituujeme v := u - 27r, použijeme semigrupovou vlastnost T( u) =
T(27r)T(v) a oba integrály zintegrujeme podle s
1
{27r {u
1 {27r {2n
PPx = (27r) 2 lo lo T(u)xdsdu + (27r) 2 lo lv T(27r)T(v)xdsdv
1
f 27r
1 {27r
= (27r) 2 lo uT(u)x du+ (27r) 2 lo (27r - v)T(27r)T(v)xdv.
proměnnou

Nakonec nahradíme

u respektive v

Px

=

opět proměnnou

ta

odečteme

rovnost

1 {27r
(27r) 2 lo 27rT(t)x dt.

Tím dostaneme
1 {27r
PPx - Px = ( 7r) 2 lo tT(t)x + (27r - t)T(27r)T(t)x - 27rT(t)xdt.
2

D

Což již snadno upravíme na dokazovanou rovnost.

Z Lemmatu 1.27 již snadno plyne, že pokud (xn)neN C X je aproximativní vlastní
vektor (J - T(27r))xn -t O, potom také

tedy P se na aproximativních vlastních vektorech
projekce". Odhad rychlosti konvergence

skutečně

chová jako „aproximativní

(1.12)
který takto dostaneme je však příliš slabý. To proto, že llPxnll může být „mnohem menší"
než ll(J -T(27r))xnll a nerovnost (1.12) pak není zajímavá. Ve skutečnosti budeme potře
bovat odhad typu
Jak uvidíme, tento odhad plyne z odhadu Greinerova typu.

1.28 Lemma. Předpokládejme (Pl)-(P3), (eNn)N,neN
Dále nechť iZ \{O} C g(A) a existuje K > O takové, že
00

(1.13)

llL~Nn
n=l

26

buď regulární sumační

L R(ik,A)xllx < KllxllY pro všechna

-n<k<n
kf=O

NE

N, x E Y

metoda.

1.3
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(tedy částečné (eNn)-součty posloupnosti (R(ik, A)1~h·eZ\{o} jsou 0111eze11é pro regulární
x). Potom existuje C > O (závislé pouze na K) takové, že

llPPx - Pxllx < Clj(J -T(27r))Pxll}„
Důkaz.

pro všechna ~r E Y.

Podle Lemmatu 1.27 platí
1

{27r

PPx - Px = ( 7r) 2 lo (27r - t)(T(27r) - I)T(t)xdt.
2
Funkci f (t) := 27r - t v tomto integrálu nahradín1e jejín1 Fourierový1n rozvojein. Pro k-tý
Fourierův koeficient Jk funkce f platí
~

1 [ 27r
'kt
Ík := 271" lo J(t)e-" dt =

{ 7í

-i/k

pro k = O,
pro k =f O.

Podle Parsevalovy rovnosti konverguje součet EkeZ Jkeik. k funkci
absolutně. Protože metoda (eNn) je regulární, konvergují k funkci

f
f

2

v prostoru L (0, 2n)
také částečné (~Nn)-

součty

Pro každé c >O tedy nalezneme dostatečně velké N tak, že Ilf - f NllL2 < é. Označme si
ještě pro zkrácení zápisu g(t) :=(I - T(27r))T(t)x/(27r) 2 . Nyní již snadno odhadneme

llPPx -

Pxllx <

ll[tr f(t)g(t)

<

ll[tr (j(t) - ÍN(t))g(t) dtllx + ll[tr ÍN(t)g(t) dtllx

<

Ilf - ÍNllL2ll9llL2+11[1r ÍN(t)g(t) dtllx

< cll9llL2 +
Člen

cll9llL2

dtllx

ll[tr ÍN(t)g(t) dtllx.

je již pro dostatečně velké N libovolně malý. Zbývá tedy odhadnout druhý

člen

Zde využijeme toho, že částečné součty E~=-n Jkeik. jsou L 2 (0, 27r) konvergentní, speciálně
tedy L 2 (0, 27r)-omezené a tím i L 1 (0, 27r)-omezené To. spolu s podmínkou regularity (R2)
27
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umožní prohodit sumu a integrál

První sumu lze podle podmínky regularity (R3) odhadnout pro velká N pomocí

ll(J - T(27r))Pxllx

+ e.

Opět

tedy zbývá odhadnout pouze druhou sumu. Nejprve
P. Využijeme rezolventní identitu

vyjádříme

operátor Pk pomocí

R(ik, A) = R(O, A) - ikR(ik, A)R(O, A),
z toho po vynásobení

členem

(I -T(27r))/(27r) dostaneme podle Lemmatu 1.24 vyjádření
Pkx - Px - ikR(ik, A)Px.

Platí tedy
00

L~Nn
n=l

•

L

~(I -T(27r))Pkx =

-n<k<n

k#O

00

L~Nn L
n=l

-n<k<n

k#O

•

00

~(1-T(27r))Px+L~Nn L
n=l

R(ik,A)(I-T(27r))Px.

-n<k<n

k#O

První součet je roven nule, neboť každý člen ~ se vyruší se členem _!k. Normu druhého
členu odhadneme pomocí předpokladu (1.13) hodnotou Kll(J - T(27r))PxllY·
D
Nyní si ukážeme, že je-li iZ C g(A), je obor hodnot operátoru P hustý v X. Je-li
tedy operátor P „aproximativní projekce" aproximativních vlastních vektorů, musí být
v tomto případě na aproximativních vlastních vektorech dokonce „aproximativní identita". Přesněji je tato myšlenka zachycena v následujícím lemmatu.
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1.29 Lemma.

Předpokládejme

1.3

(Pl)-(P3) a iZ

~

g(A). NE.>cl1t'

llPPx - Pxllx <Cli(! -T(27r))Pxlly

(1.14)

pro všechna :r E Y,

potom

Důkaz.

pro všecl111a ~i= E Y.

llPx - xllx <Cli(! - T(27r))xll}'

(1.15)

Nejprve ukážeme, že množina P )( je hustá v X. Podle Lenuuatu 1. 24 platí

P

=

1
'
1TR(O,A)(l -T(27r)).
2

Protože iZ C g(A), není podle spektrální věty pro bodové a reziduální spektrun1 (viz.
[EN], Theorem IV.3.7) číslo 1 v bodovém ani reziduálnírn spektru operátoru T(27r). Operátor I - T(27r) má tedy v X hustý obor hodnot. Podle Věty A.4 je R(O, A) ho1neo1norfní
izomorfizmus prostoru X na první abstraktní Sobolevův prostor X 1 . Z toho plyne

Tím jsme ukázali PX dit X. Protože P komutuje s· (R(.A,A)) 2 , platí podle Věty A.4
PX2 dit X 2 . Z toho plyne PX2 dit Y a tedy také PY dit Y. Podle předpokladu (L14)
platí odhad

llPx - xllx < Cjl(I -T(27r))xlly
pro všechna x tvaru x = Py, y E Y. Z hustoty PY
také pro všechna x E Y.

dit Y

pak plyne, že tento odhad platí
O

Odhad (1.15) implikuje, že každý aproximativní vlastní vektor (xn)xeN příslušný
1 E a(T(27r)) se zobrazí na posloupnost (Pxn)neN' která nekonverguje do nuly a je tedy
dobrým kandidátem na to být aproximativním vlastním vektorem příslušným O E a(A).
Jako ukázku této techniky ukážeme následující spektrální větu (ve skutečnosti se jedná
o implikaci (b)=>(a) v Greinerově Větě 1.20).

1.30 Věta.
Buď (T(t))t?.O semigrupa generovaná operátorem A na Banachově prostoru X, předpokládejme iZ \{O} C g(A) a buď (~Nn)N,neN regulární sumační metoda
taková, že
00

sup
NEN

L
R(ik,A)xllx < oo
-n<k<n

llL~Nn
n=l

pro všechna x EX,

k=fo

potom 1 E a(T(27r)) právě tehdy, když OE a(A).
Důkaz.

Je-li O E a(A), je podle spektrální inkluzní věty (viz. (EN], Theorem IV.3.6) také

1 E a(T(27r)).
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Předpokládejme

naopak O~a(A), podle předpokladů tedy platí iZ C g(A). Dokážeme
l~a(T(27r)). Pro spor předpokládejme, že tomu tak není, potom je číslo 1 v aproximativním spektru aa(T(27r)) a existuje aproximativní vlastní vektor (xn)neN C X,

(I - T(27r))xn
případ

Navíc podle Lemmat 1.28 a 1.29 pro

~O.

Y =X platí

llPxn - Xnllx < Cli (I - T(2n))xnllx

pro všechna n E N,

z toho plyne
(1.16)
Podle rovnosti (1.9) ale platí

Pxn

1

= 27rR(O, A)(I -

T(27r))xn pro všechna n

E N,

tedy Pxn ~O. To spolu s (1.16) implikuje Xn---+ O, což je kýžený spor.
Stejný postup, jakým jsme dokázali
věty pro Y-spektrum.

1.30, nyní použijeme na

důkaz

Greinerovy

(Greinerova pro Y-spektrum) Předpokládejme (Pl)-(P3), potom pro každé
E C, e>-.ot~etu(A) a t > O jsou následující podmínky ekvivalentní:

1.31
,\ 0

Větu

D

Věta.

(a)

e>-.ot~ay (T( t)),

(b) existuje regulární sčítací metoda (~Nn) a
U+ i(27r /t)Z c g(A) a

sup sup
)..EU NEN

oo

n

n=l

k=-n

JJL c;Nn L

otevřená

množina U

3 ,\ 0

< oo pro všechna x

R(>.+ i27rk/t, A)xll

E

taková, že

Y,

X

(c) existuje otevřená množina U

3 ,\ 0

F(>.)x := J~

N

taková, že U+ i(2n /t)Z
l

g(A) a předpis

n

LN L
n=l

C

R(>.+ i27rk/t, A)x

k=-n

definuje omezenou funkci F: U---+ 2(Y,X). Je-li Re,\ 0 > s 0 (A), potom je F(,\)
dokonce holomorfní.
Implikace (c) => (b) je
lární sumační metody.
Důkaz.
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zřejmá, neboť

Cesarovský

součet

je speciální

případ

regu-

Zobecnění Greinerovy věty pro Y-spektrum

l.3

Implikaci (b)=}(a) dokážeme podobně jako Větu 1.30. Podle Věty A.1se1nůžen1e bez
újmy na obecnosti omezit na případ t = 27r. Pro spor předpokládán1e eA02 7T E ay{T(27r)),
to podle definice znamená, že existují posloupnosti (An)rieN C C, 'xn)neN C Y takové, že

(1.17)
Zároveň

podle Lemmat 1.28 a 1.29 aplikovaných na

přeškálovanou

sen1igrupu

plyne z podmínky (b) odhad

(1.18)
kde

(1.19)

~ fo

2

P>.x :=

2
1r

e->.tT(t) dt =

~
e- 21r>. R(>., A)(e 27r>. 2

T(27r))xno

Výrazy (1.17), (1.18), (1.19) spolu s omezeností R(,\, A) na nějakém okolí ,\ 0 implikují
llP.xnXn - Xnllx --t O a llP..xnxnllx --t O, z čehož plyne llxnllx --+O a to je spor.
Pro důkaz poslední implikace (a)=>(c) použijeme původní Greinerovu rnyšlenku. Opět
se omezíme na případ t = 27r. Předně si povšimneme, že z pod1nínky e..\ot~etu(A) plyne pro
dostatečně malou otevřenou množinu U 3 ,\0 existence rezolventy R(,\+ ik, A), ,\ E U.
Dále buď P..x,k k-tý Fourierův koeficient funkce t 1-t e-..\tT(t), tedy

Podle Fejérovy

věty

platí

Z toho dostáváme

(1.20)

N
l
n
lim "'"" - "'"" R(,\+ ik, A) (e27r..\ - T(27r) )x
N~oo~ N ~

n=l

= 7r( e27r..\ + T(27r) )x.

k=-n

Nyní využijeme toho, že podle předpokladu (a), vlastnosti e 2 7r..\o~ar(T(27r)) (která plyne
ze spektrální věty pro reziduální spektrum, viz. [EN], Theorem IV.3. 7) a Lemmatu 1.16
na nějakém okolí e 27r..\o existuje omezená Y-rezolventa. Z rovnosti (1.20) tedy plyne
N

F(,\)x

l

n

= lim "'"" - "'"" R(,\+
N~oo~N ~
n=l

ik, A)x

=

2

7r(e 27r..\ + T(27r))Ry(e 7r..\)x pro x

E

Y.

k=-n
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F(A) je tedy omezená funkce U -t .Z(Y, X), kde U je „dostatečně malé" okolí A0 •
Je-li Re Ao > s0 (A), potom podle Slemrodovy Věty 1.6 platí le 27r,\o I > e21Twx2(T(.)) a
podle Lemmatu 1.16 je tedy Ry na okolí e27r,\o holomorfní. Z toho plyne, že též F(A) je
na „dostatečně malém" okolí Ao holomorfní.
D
1.32 Poznámka.

Jak vidíme, podmínka e,\ot~eto-(A) je potřeba pouze pro důkaz implikací

(a)=> (b) , (a)=> (c) .

1.4 Fourierův typ a vhodný interpolační prostor
nějakého

obecného prostoru Y, X 2 Y Y Y X budeme. uvažovat reálný
interpolační prostor Y := (X, X 2 )e,q pro vhodné koeficienty (), q. Naším cílem je vyjádřit
závislost, že „je-li prostor X dostatečně regulární, umíme Y-spektrum odhadnout pro velký
prostor Y." Vhodný interpolační prostor bude hrát důležitou roli také v druhé kapitole.
Měřítkem regularity prostoru X bude v našem případě Fourierův typ (viz. [Pee69]).
Nyní místo

1.33 Definice.
Banachův prostor X má Fourierův typ p (l < p < 2), pokud pro
Fourierovu transformaci funkcí s hodnotami v X platí Hausdorffova- Youngova nerovnost,
t.j. existuje C > O takové, že

llFJllLP'(JR,X) < CllJllLP(JR,x),

pro všechna

f

E

S(JR,X),

kde F značí Fourierovu transformaci ap' konjugovaný exponent 1 = ~

+ ;, .

Každý Banachův prostor má typ alespoň 1 a pouze prostory homeomorfně izomorfní
s Hilbertovým prostorem mají typ 2 (viz. [Kwa72]). Interpolačním argumentem lze dokázat, že má-li prostor X Fourierův typ p, má také Fourierův typ q pro všechna q, 1 < q < p,
V naší práci budou hrát důležitou roli prostory, jejichž Fourierův typ je ostře větší
než 1. Tuto vlastnost budeme charakterizovat pomocí pojmu B-konvexity (viz. [Pis86]).

cn

1.34 Definice. Zápisem t;(c) značíme prostor
s ť 1 -normou ll(xk)~=1ll := E~=l lxkl·
Říkáme, že Banachův prostor X obsahuje prostory t;(c) uniformě, pokud existuje
C > O, posloupnost (Xn)nEN podprostorů X a posloupnost (Tn)nEN izomorfi.zmů Tn :
Xn -t t;(c) takových, že llTnll · llT; 1l < C.
Říkáme, že Banachův prostor X je R-konvexní, pokud neobsahuje prostory t;(C)
uniformě.

Pro důkaz následující věty odkazujeme na [Bou88], Proposition 3.
1.35

Věta.

Fourierův
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(J. Bourgain)

typ p > 1.

Banachův

prostor X je B-konvexní

právě

tehdy, když má

Fourierův typ a vhodný interpolační prostor

1.4

V dalším textu budeme za prostor Y volit reálný interpolační prostor {..-\:'~ X 2 )o. 9 , re.sp.
(X,X 1 ) 8,q v závislosti na Fourierově typu prostoru,"'<., zde X 1 , )(.2 je první, resp. druhý
abstraktní Sobolevův prostor (viz. Definice A.2). Pro popis reálné interpolační inetody
odkazujeme na [BL], Kapitola 3. Poznamenejn1e, že používáine notaci (..,'\"~ Y)o,q := X,
(X, Y)i,q := Y pro libovolné q > 1.
Předpokládejme

(Pl)-(P2), poto111 prostor Y 11azve111e vhodným i~terpolačním prostorem, pokud platí jedna z následujícíc11 podn1í11ek
(i) Y = (X, X 2 )o,q pro ~ < () < 1, 1 < q nebo
(ii) Fourierův typ prostoru X je p > 1 a Y = ()(, ..,Y 1 )o,q pro ;, - ,.!' < 8 < 1, 1 < <J,
1 =l+1..
p
p' nebo
'
(iii) Fourierův typ prostoru X je p = 2 a Y = X.
1.36 Definice.

Význam této definice bude

1.37 Věta.
takové, že

Předpokládejme

vidět

z následující

věty.

(Pl)-(P2), bud' Y vl1od11ý interpolační prostor a a E lR.
sup llR(a + is, A)ll < oo,

(1.21)

sElR

potom:
(i) Má-li X Fourierův typ p = 1, pak pro každé w > O existuje C > O tak, že

\\R(a +i., A)x - w~i.x\\L 1 (1R,X) < CllxllY

pro všechna x

E

Y.

(ii) Má-li X Fourierův typ p > 1, pak existuje C > O tak, že

\\R(a +i., A)x\\Lv(!R,X) < CllxllY pro všechna x
Důkaz.

Buď w

>O,

E

Y.

označme

fx(s)

:=

R(a + is, A)x - wiisx.

Z předpokladu (1.21) a omezenosti funkce s

i-+

wiis plyne okamžitě odhad

llfx(s)llLoo(JR,X) < Cllxllx

(1.22)

pro x EX.

Aplikací rezolventní identity dostaneme
(1.23)

fx(s) = w~isR(a + is, A)(w - a+ A)x pro x

E D(A),

z toho pro x E D(A 2 ) plyne

fx(s) =

(w)is)2

[R(a + is, A)(w - a+~)+ I] (w - a+ A)x.
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Platí tedy
2

sup lw + isl fx(s) <

Cllxllx

selR

to lze v jazyce vážených V

prostorů

2

pro x E X2,

zapsat jako

(1.24)
Pro x E Y := (X·, X 2 ) 0 ,q, O < () < 1, 1 < q dostaneme z odhadů (1.22), (1.24) podle
Steinovy-Weissovy interpolační věty (viz. [BL], Theorem 5.4.1)

Óást (i) plyne z vnoření L 00 (IR, X; (1 + lsl) 28 ) Y L 1 (IR, X) pro()> 1/2.
Pro důkaz části (ii) zvolíme w > w 0 (T(.)), potom (viz. [EN], Theorem II.1.10)

R(w + is, A)x
.

1

00

=

o

e-iste-wtT(t)xdt pro x EX.

Funkce R(w + i., A)x je tedy Fourierovou transformací orbity e-wtT(t)x, t > O. Podle
definice Fourierova typu prostoru tedy

Z toho plyne
(1.25)

jjR(w +i., A)xjjLP'(lU) < C'llxllx

pro všechna x E X.

Využitím rezolventní identity

R(a + is, A)x =(I+ (w - a)R(a + is, A))R(w + is, A)x,
a odhadu

supjl(I + (w - a)R(a + is,A))llz(x) < oo
seJR.

dostaneme

llR(a +i., A)xllLv'(IR,X) < C"llxllx pro x EX.
V

případě p

> 1 lze tedy odhad (1.22) vylepšit na

(1.26)
Podle (1.23) potom
(1.27)
34

llfx(s)llLP'(IR,X) < Cllxllx pro x

EX.

Fourierův typ a vhodný interpolační prostor
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Podle Steinovy-Weissovy interpolační věty tedy pro O < (}' < I existuje C > O tak, že
(1.28)

llfx(s)llLP'(lR,X;(l+lsl)P'B)

< Cllxll(x,xi) 9,.p, pro ~r

Volbou dostatečně malého 8' > ~ - ~' lze zajistit Y
tedy platí také pro x E Y. Nyní stačí dokázat
I

LP (IR,X; (1 + lsl)P

(1.29)

18

) Y

c.....t

E (.1Y~ Xi)o'.i1'·

(„X, . Y
. 1 ) 0,,1,,, analogie odhadu (1.28)
1

1

LP(JR,X) pro()> - - -.
p p'

Buď f E LP' (IR, X; (1 + lsl)P' 8 ), potom podle Cauchyovy-Schwarzovy nerovnosti

kde q je exponent konjugovaný k p' / p, t.j. q
konverguje, čímž dostáváme odhad (1.29).
Větu

1.37 využijeme
verzi pro posloupnosti.

1.38

Věta.

později

Předpokládejme

= 1/ (1 - ffe) = /1~P.

Poslední integrál tedy
O

v Kapitole 2. V této kapitole budeme

(Pl)-(P2),

buď

Y vhodný

interpolační

potřebovat

její

prostor a a E C

takové, že
sup llR(a + ik, A)ll < oo,

(1.30)

kElR

potom:
(i) Má-li X

Fourierův

/IR(a
(ii) Má-li X

typ p

+ ik, A)x -

Fourierův

= 1,

pak pro každé w > O existuje C > O tak, že

w~ikxllei(x) <

CllxJJy

typ p > 1, pak existuje C > O tak, že

llR(a + ik, A)xlleP(X) < CllxllY
Důkaz.

pro všechna x

E

Y.

Důkaz je analogický důkazu Věty 1.37. Za zmínku stojí, že namísto odhadu (1.25)

potřebujeme

(1.31)

pro všechna x E Y.

odhad

llR(w + ik, A)xlleP'(x) < C'Jlxllx,

ten však z odhadu (1.25) plyne. Podle rezolventní identity totiž platí

R(w + ik, A)x =(I - isR(w + ik, A)).R(w + i(k +s), A)x.
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Protože w > w0 (T(.)) a tedy i w > s0 (A) je posloupnost (R(w + ik,A))kEZ omezená.
Z toho plyne
sup ll(J - isR(w + ik,A))ll 2 (X) = C < oo.
sE(0,1)

kEZ

Tedy

llR(w + ik, A)xllp' < CP' [

llR(w + i(k +s), A)xllp' ds pro x EX,

z toho již dostaneme

llR(w + ik, A)xlltP'(x) < CllR(w +i., A)xllLP'(R,X)'
D
v důkazu Věty 1.40 budeme potřebovat vědět, na čem závisí konstanta C (přesněji budeme potřebovat její nezávislost na a pro malé změny a).
Analýzou důkazů Vět 1.37 a 1.38 vidíme, že tato konstanta závisí pouze na konstantě
z Definice 1.33, konstantách M, w v odhadu llT(t)ll < Mewt a suprému (1.30) (v případě
p = 1 pak ještě na volbě w). Jsou-li tedy semigrupa (T(t))t?:.o, prostor X a případně číslo
w >O dány, závisí hodnota C pouze na suprému (1.30).

1.39 Poznámka.

Později

1.5 Zobecnění Gearhartovy-Priissovy
stabilita semigrup

věty

a

V poslední části této kapitoly ukážeme, že pokud Y je vhodný interpolační prostor, mů
žeme obtížně ověřitelný předpoklad (eNn)-sčítatelnosti rezolventy nahradit předpokladem
její omezenosti. Tím dostaneme Gearhartovu-Priissovu větu pro Y-spektrum, důsledkem
je potom van Neervenova-Straubova-Weisova-Wrobela věta 1.7 formulovaná v mírně pozměněné podobě pomocí interpolačního prostoru (X, X 1 )e,q·

1.40 Věta. (Gearhartova-Priissova pro Y-spektrum) Buď (T(t))t?:.O silně spojitá semigrupa generovaná operátorem A na Banachově prostoru X a buď Y vhodný interpolační
prostor. Nechť pro t > O, ,\ 0 E C platí ,\ 0 + i(27r /t)Z C g(A) a
sup llR(Ao

(1.32)

+ i(27r /t)k, A) 11 < oo,

kEZ

Důkaz
případ,

36

je založen na myšlence [Nee], Corollary 2.2.3, kde je tato
kdy X je Hilbertův prostor.

věta

dokázána pro

Zobecnění

věty

Gearhartovy-Prussovy

a stabilita semigrup

1.5

Důkaz.

Podle [EN], Proposition IV.1.3 (viz. též Lemma 2.6) platí pro
okolí U bodu Ao odhad

dostatečně

malé

sup llR(A+i(27r/t)k,A)ll < oo,

(1.33)

>..eU,keZ

Podle Věty 1.31
(eNn)-součtů

stačí

pro

nějakou

sčítací

metodu ukázat omezenost

částečných

n

oo

SN(>.)x :=

regulární

L ~Nn L

R(>.+ ik, A)x

pro x E Y a A E U.

k=-n

n=l

Pokud má prostor X Fourierův typ p = 1, plyne omezenost
z Věty 1.38 - částečné součty
n

1

L

w-ik

k=-n

součtů

SN(A)

okamžitě

jsou totiž pro libovolné w > O omezené.
Dále tedy budeme předpokládat p > 1. Proµ> w0 (T(.)) platí e 2 7rµ~a(T(27r)) a podle
Věty 1.31 jsou tedy částečné (eNn)-součty SN(µ)x omezené pro všechna x EX. Stačí tedy
dokázat omezenost rozdílu (klasických) částečných součtů
n

L

(1.34)

(R(>.+ ik, A) - R(µ+ ik, A) )x

pro x E Y.

k=-n

Za použití rezolventní identity

převedeme

(1.34) na tvar

n

(µ - >.)

L R(>.+ ik, A)R(µ + ik, A)x.
k=-n

Využijeme toho, že sun-duál X 8 (definice viz. [N], Section 1.3) je normující podmnožina
X* (viz. [N], Theorem 1.3.5) stačí tedy pro všechna x E Y, x 8 E X 8 ukázat omezenost
posloupnosti
n

(L

R(>.+ ik, A)R(µ + ik, A)x, x0 ),

nEN.

k=-n

Tento výraz

ještě

upravíme a odhadneme pomocí Cauchyovy-Schwarzovy nerovnosti

n

I

L (R(>.+ik,A)x,R(µ+ik,A

0

)x 0 )I < llR(>.+ik,A)xlleP(X)llR(µ+ik,A 8 )x 0 11eP'(X 0 )'

k=-n

Pro A E U odhadneme člen llR(A+ik, A)xlltP(X) pomocí Věty 1.38 a Poznámky 1.39. Clen
llR(µ + ik, A8 )x 8 lltP'(x 0 ) odhadneme pomocí analogie nerovnosti (1.31) pro sun-duální
.
D
semigrupu (T 8 (t))t~o·
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Podle

1.41
tom

Důsledku

Důsledek.

1.19 implikuje

Předpokládejme

Věta

přístup

1.40 následující odhad

(Pl)-(P2) a bud'Y vhodný

ke

stabilitě

regulárních orbit

Y-růstu.

interpolační

prostor, po-

wy(T(.)) < s0 (A).

(1.35)

1.42 Poznámka. Poznamenejme, že Větu 1.40 není na rozdíl od Gearhartovy-Priissovy
věty 1.1 možné formulovat jako ekvivalenci. Pokud by tomu tak bylo, dostaneme místo
nerovnosti (1.35) podle Vět 1.18 a 1.6 dokonce rovnost

wy(T(.))

= s 0 (A).

Jak je ale ukázáno v příkladech [Wro89], Example 4.1 a Example 4.2, může nastat situace
Wx 1 (T(.)) < s0(A), tím spíše pak wx2 (T(.)) < s0(A) (X2 je vždy vhodný interpolační
prostor).
Nyní jsme odhad wy(T(.)) < s 0 (A) dokázali pro případ, kdy Y je vhodný interpolační prostor. To znamená, že je-li p > 1 Fourierův typ prostoru X, můžeme volit
Y = (X, X1)e,q, kde
1

1

1

1

-+= 1'
p p'

---<B<l
p p'
- '

Stejným interpolačním trikem, jako v důkazu [WW96], Corollary 2.2 lze ukázat, že mů
žeme uvažovat i mezní případ()= ~ - ~,.Důsledkem je formulace Věty 1.7 v následujícím
tvaru.

1.43

Věta.

Buď (T(t))ť~O silně

spojitá semigrupa generovaná operátorem A na Banachově prostoru X, jehož Fourierův typ je roven p. Dále buď
1
- p

1
p''

()----

1

1

-+= 1'
p p'

a Y := (X, X 1 )e,q (X 1 je první abstraktní Sobolevův prostor ve smyslu Definice A.2, pro
mezní případy()= O, () = 1 uvažujeme Y :=X resp. Y := X 1), potom

wy(T(.)) < s0 (A).
Důkaz.

Větu

dokážeme pouze pro případ, kdy prostor X má Fourierův typ p = 1. Případ
p > 1 se řeší analogicky.
Buď Y' := (X, X 2 )e',q pro nějaké ()' = ~ + e. Potom podle Důsledku 1.41 platí odhad

Wy1(T(.)) < s0 (A)
38
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a tedy x

H

1.5

T(.)x je zobrazením
y' -t

Loo(IR+,

X; e-(so(A)+e)s),

X --+

LOO(JR+'

X; e-(wo(A)+e)s).

Uvažujme Y" := (X, Y')i_ 2e,oo· Ze Steinovy-Weissovy interpolační věty (viz. [BL], Theorem 5.4.1) tedy dostáváme, že x H T(.)x je zobrazení
Y" -t

LOO(JR+'

X;

e-[(1-2e)(so(A)+e)+2e(wo(A)+e)]s).

Navíc podle věty o reiteraci (viz. [Tr], Theorem 1.10.2) nahlédneme X 1 Y Y", platí tedy
odhad
wx 1 (T(.)) < Wy11(T(.)) < (1 - 2e)(s 0 (A) + e) + 2e(w0 (A) + e).
Přejdeme-li

k limitě c -t O, dostaneme kýžený odhad Wx 1 (T(.))

< s 0 (A).

D

39

2. Dichotomie regulárních orbit
Jedno z hlavních témat, kterými se v této kapitole budeme zabývat je dichotomie abstraktního Cauchyova problému
(ACP)

u(t) . Au(t),
{ u(O)

= u0 ,

kde A je generátor silně spojité semigrupy (T(t))t~o na Banachově prostoru X.
Dichotomií rovnice (ACP) budeme pro účely tohoto textu rozumět existenci omezené
projekce p+ (tzv. dichotomická projekce) takové, že pro každou počáteční podmínku u0 E
lm(J - p+) konverguje řešení u(t) = T(t)u 0 do nuly pro t ~ oo a pro každou počáteční
podmínku u 0 E lm p+ existuje jednoznačně určené zpětné řešení 'U : ( -oo, OJ ~ lm p+,

u(t +s) = T(s)u(t)
u(O) = uo

pro t

< O, O < s < -t,

a platí u(t) ~O pro t ~ -oo. Stejnoměrnou exponenciální dichotomií pak rozumírne to,
že existují € > O, M > O taková, že

llu(t)ll < Me-telluoll
llu(-t)ll < Me-telluoll

pro t

> O, u 0

E Im(J - p+),

pro t >O, u 0 E ImP+.

Je známo, že v případě, kdy A generuje semigrupu, je stejnoměrná exponenciální dichotomie ekvivalentní (viz. [EN], Proposition V.1.15) podmínce hyperbolicity semigrupy

(2.1)
kde

a(T(t))

n r = 0,

r :={A E c : IAI = 1} je jednotková kružnice.

Jak vidíme, dichotomie souvisí se spektrálními vlastnostmi semigrupy (T(t))t>O· S využitím Gearhartovy-Priissovy Věty 1.1 tedy dostaneme následující charakterizaci dichotomie (viz. [Pru84], Corollary 5).

2.1 Věta. Buď X Hilbertův prostor, potom rovnice (ACP) má
ciální dichotomii právě tehdy, když ilR C g( A) a navíc
sup llR(is, A)ll

stejnoměrnou

exponen-

< oo.

s ER

Tato věta však neplatí, pokud je prostor X pouze
z jednoduché modifikace Příkladu 1.4.

Banachův

prostor. To je

vidět
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2.

Uvažujme semigrupu (T(t))t~o z Příkladu 1.4, zvolme w tak, že p
definujme semigrupu (S(t))t~o předpisem

2.2

Příklad.

S(t)
a

označme

B její generátor. Podle

:=

t

ewT(t),

Věty

< w < q,

pro t >O

A.l potom platí

supjjR(is,B)ll < oo,

(2.2)

sEIR

předpoklady Věty

2.1 jsou tedy

splněny. Současně

podle [EN], Counterexample IV.3.3

platí

a(S(t)) ={A EC :

IAI < et(~-~)}

~{A EC :

IAI =

1},

semigrupa (S(t))t>o tedy není hyperbolická. Z toho důvodu nemůže mít příslušný (ACP)
stejnoměrnou dichotomii.
Spektrální vlastnosti tedy samy o sobě k charakterizaci stejnoměrné exponenciální
dichotomie nestačí. Bylo by však zajímavé vědět, zda-li (podobně jako tomu bylo v minulé
kapitole) můžeme z podmínky (2.2) dokázat dichotomní chování alespoň regulárních orbit
semigrupy.
Jak se ukázalo během přípravy článku [Ben2], byl takový výsledek publikován autory
R. deLaubenfelsem a J. Latuškinen v [dLL95].
([dLL95], Theorem 5.5 pro N =O) Buď A generátor semigrupy na Banachově
prostoru X. Předpokládejme, že iIR C g(A) a

2.3

Věta.

sup llR(is, A)ll

< oo,

sEIR

potom existuje prostor Z,

X2 c....+ Z c....+ X
takový, že operátor A1z s

defi.ničním

oborem

D(A1z) := { x E D(A) n Z : Ax E

Z}

generuje hyperbolickou semigrupu na prostoru Z.
Podobně,

jako tomu bylo v minulé kapitole, prostor Z zde hraje roli prostoru „více
regulárního" než X a „méně regulárního" než D(A 2 ).
Věta 2.3 se má k Větě 2.1 podobně jako Slemrodova věta 1.6 ke Gearhartově-Priissově
větě (Důsledek 1.3). V článku [Ben2] jsme ukázali, že Větu 2.3 lze vylepšit podobně, jako
van Neervenova-Straubova-Weisova-Wrobelova věta 1.7 vylepšuje větu Slemrodovu 1.6.
Smyslem této kapitoly je výsledky z článku [Ben2] prezentovat. Důkazy jsou založeny
na našich nových poznatcích ohledně regularity 1tX) funkcionálního kalkulu na vertikálním
,
pasu.
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2.1

2.1 Funkcionální kalkulus a dichotomie
V této sekci ukážeme, jak souvisí funkcionální kalkulus pro operátor A s dichotomií systému (ACP). Budeme uvažovat poměrně jednoduchý případ
(2.3)
kde

a-(A) c
a+(A) c

c- :={,,\EC
c+

:=

: Re,,\< O},
{XE C: Re,,\> O}

a a+(A) je omezená množina. Tento případ je dobře popsán v [EN], Proposition IV.1.16
a souvisejícím textu. Pomocí Dunfordova funkcionálního kalkulu (viz. [HP], Section 5.2)
totiž můžeme definovat kandidáta na spektrální projekci
1
p+ := - . { R(A, A) dA,
27rZ },
kde 'Y je integrační cesta uzavírající a+(A). Pomocí této projekce pak definujeme kandidáty
na stabilní a nestabilní prostor

x- := Im(J -

p+),

K tomu, aby p+ skutečně byla dichotomická projekce, je podle definice potřeba stabilita
řešení na prostoru x- a stabilita zpětných řešení na prostoru x+. Podmínku na nestabilní
prostor x+ lze dokázat poměrně snadno. Podle [EN], Proposition IV.1.16 je totiž A+ :=
A x+ omezený operátor takový, že a(A+) = a+(A). Speciálně se jedná o generátor grupy,
kterou lze vyjádřit pomocí Dunfordova funkcionálního kalkulu jako
1

T + (t) ·.- - 1 .

1

27rZ r

Pro

růst zpětných řešení,

et).. R(,,\,A ) d,,\,

pro t E JR.

tedy dostáváme odhad

Protože a+(A) c c+, lze vhodnou volbou integrační cesty 7 zaručit inf..xe[rl Re,,\> O.
Problematická část je důkaz stability na prostoru x-. Lze ukázat, že A- := Aix- je
skutečně generátor semigrupy g- := 3íx- a a(A-) = a-(A) C c-. Z toho ale, jak jsme
se přesvědčili v Příkladech 1.4 a 2.2, stabilita semigrupy g- neplyne. Ve skutečnosti
tedy podmínka (2.3) neimplikuje (stejnoměrnou exponenciální) dichotomii. S využitím
Věty 1.7 dostaneme pouze dichotomii klasických řešení. K snadnější formulaci tohoto
výsledku zavedeme nejprve pojem úplné trajektorie . .
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2.4 Definice. Buď A generátor semigrupy (T(t))t~o na Banachově prostoru X, potom
úplnou trajektorií problému (ACP) rozumíme libovolnou funkci F: IR--+ X takovou, že

F(t +s)

=

T(s)F(t),

2.5 Věta. Buď A generátor semigrupy
dejme, že
(i) ilR c g(A),
(ii) existuje K > O, M > O takové, že

llR(.X,A)ll < M
Buď p+,

pro všechna t E IR, s> O.
(T(t))t~o

na Banachově prostoru X, předpoklá

pro všechna .X EC, Re.X> O, IIm.XI >K.

x+, x-, r+ definovány jako výše a

první abstraktní Sobolevův prostor
semigrupy (T(t))t>o (viz. Definice A.2), potom T+(t)x+ je kompletní trajektorie problému
(AGP) pro každé x+ Ex+ a existují konstanty c, é > o takové, že

llT(t)x-11 < ce-te11x-llx1
11r+(-t)x+11 < Ce-tellx+ll

buď X 1

pro t >o, X- E X1 n xpro t > 0, x+ Ex+.

Podstatnou část důkazu jsme již naznačili v textu před
provádět, neboť později dokážeme obecnější Větu 2.37.

větou. Přesný důkaz

nebudeme

Odhad pro nestabilní část semigrupy $" = (T(t))t~o plyne, jak jsme již
uvedli, z konstrukce r+(.) pomocí Dunfordova kalkulu. Zbývá tedy důkaz odhadu pro
stabilní část semigrupy.
Není těžké ukázat, že x- je $"-invariantní prostor a lze tedy definovat semigrupu
g- := Sj°x- jejíž generátor je A-= A1x-· Pro spektrum A- platí a(A-) = a-(A). Tedy
s(A) < O a podle předpokladu (ii) pak dokonce s0 (A) < O. Z Věty 1.7 tedy dostaneme
požadovaný odhad na llT(t)x-11·
D
Náznak důkazu.

Na tomto místě je vhodné srovnat
tou 2.3. Zatímco Věta 2.5 dává odhad

Větu

2.5 s deLaubenfelsovou-Latuškinovou

vě

(2.4)
plyne z deLaubenfelsovy-Latuškinovy

věty

2.3 odhad

(2.5)
kde Z je

nějaký

abstraktně,
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prostor X 2 Y. Z Y. X. Jelikož je ale prostor Z konstruován velmi
jsme „v praxi" nuceni vystačit s výše uvedeným vnořením, ze kterého plyne

2.2

Neomezený funkcionální kalkulus ·

V tomto smyslu má tedy Věta 2.5 silnější tvrzení. Na druhou stranu, její předpoklady jsou
také výrazně silnější, protože předpokládáme omezenost nestabilní části spektra a+(A).
V dalším textu se pokusíme tento předpoklad odstranit a dokázat tak zesílení deLaubenfelsovy-Latuškinovy věty 2.3.

2.2 Neomezený funkcionální kalkulus
V této sekci zobecníme Dunfordův funkcionální kalkulus na případ, kdy je nestabilní
spektra a+(A) neomezená.
V dalším textu budeme kromě předpokladů (Pl)-(P3) předpokládat toto:

část

Předpoklad.

(P4) ilR

C

e(A) a rezolventa je omezená na imaginární ose, t.j.

< oo.

supllR(is,A)ll
s ER

Použijeme následující Lemma ([EN], Proposition IV.1.3).
2.6 Lemma.
Nechť A: D(A) c X --+X je uzavřený operátor a .A 0 E e(A), potom pro
všechna .A E C, I.A - .Aol < 1/llR(.Ao, A) 11 platí.,\ E e(A) a
00

R(>.., A) = I:(>.. - >..0 )k R(>..0 , A)k+i.
k=O

Z odhad u 11 R( .,\0 , A) 11 < M tedy pro .A E C takové, že I.A - .Ao I <
llR(.A, A)ll < 2M. Platí tedy tento důsledek.
Důsledek.

Nechť

A : D(A)
potom existuje e > O takové, že

2.7

C

X --+X je

uzavřený

sup
AEC,IRe .-\l<e

2

}w , dostaneme odhad

operátor takový, že platí (P4),

llR(.A, A)ll

< 2M.

Spektrum a(A) lze tedy rozdělit na dvě části a+(A), a-(A) takové, že
sup Re.,\

<

-é,

.-\eo--(A)

inf

.-\eo-+(A)

Re.,\

> c.
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Na rozdíl od minulé sekce, u+(A) obecně není omezená množina, ale jedná se pouze
o nějakou podmnožinu vertikálního pásu

Spektrální projekci p+ není možné definovat přímo pomocí Dunfordova kalkulu, proto
použijeme jeho zobecnění, kterým je neomezený 1{ 00 funkcionální kalkulus. Nejprve zavedeme pojem přípustného pásu.
Imz

•1-(A)
o

(3

přípustný

OBR.

Předpokládejme

2.8 Definice.

2.1.

Přípustný

Rez

pás S

pás

(Pl)-(P4), potom pro O< a< (3 nazveme množinu

Sa,(3 :={A : a< Re,,\< {3}
přípustným pásem,

pokud

c+ \S c

e(A) a

sup
AEC+\S

Na

přípustném

2.9 Definice.

orientovanou

pásu Sa,(3

můžeme

Předpokládejme

integrační

llR(,i\, A)ll < oo.

definovat neomezený 1{00 funkcionální kalkulus.

(Pl)-(P4) a

buď

S := Sa,(3

přípustný

pás.

Zaveďme

cestu

r(K)

:= [(3 - iK, (3

+ iK] U [a+ iK, a -

iK].

Potom prof E 1-l 00 (S) a x EX definujeme

(2.6)

1

f (A)x := - . (

27rZ } as

f (>.)R(>., A)x d>. := -

1

f (>.)R(>., A)x d>.,
. lim (
27rZ K ~oo r(K)

pokud integrál na pravé straně konverguje. V takovém
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případě říkáme,

že f (A)x existuje.

2.2

Neomezený funkcionální kalkulus ·

Pomocí Cauchyovy integrační formule a Riemannova-Lebesgueova lemmatu ukážeme,
že Definice 2.9 nezávisí na volbě přípustného pásu. Nejprve dokážeme toto lemma.

2.10 Lemma.

Předpokládejme

(Pl)-(P3),

nechť

pro

nějaké a E

IR platí

sup llR(a + is, A)ll < oo,
sEIR

potom
lim R(a + is, A)x =O

s--+±oo

pro všec11na x

E

X.

Zvolme w > w0 (T(.)) libovolně. Je z·námo (viz. [EN], Theorem 11.1.10), že rezolventa R('A, A)x je Laplaceovou transformací orbity T(.)x
Důkaz.

R(w + is, A)x =

fo

00

e-iste-wtT(t)xdt pro všechna x EX.

Podle Riemannova-Lebesgueova lemmatu (viz. [EN], Lemma C.8) tedy
lim R(w

s--+±oo

Nyní

stačí

+ is, A)x =O

pro všechna x E X.

použít rezolventní identitu

R(a + is, A)x =(I+ (w - a)R(a + is, A))R(w + is, A)x,
která spolu s odhadem

supi! (I+ (w sElR.

a)R(a + is, A))ll 2

(X)

<

oo

implikuje požadované tvrzení.

o

Nyní snadno dokážeme nezávislost definice f (A)x na volbě přípustného pásu 8. Buďte
8 1 := Sa 1 ,f31 , 8 2 := 8 02 ,{32 dva přípustné pásy a f E 1-l 00 (S1 U 82). Stačí ukázat

(2.7)

r 1 (K), r 2 (K) jsou definovány analogicky jako v Definici

kde cesty
integrační

2.9. Podle Cauchyovy

formule platí

kde

r' (K)

:=

[a 1 - iK, a 2 - iK] U [a 2 + iK, al+ iK] U [,Bz- iK, ,81 - iK] U [,81 + iK, ,82 + iK],
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viz též obr. 2.2, kde je integrační cesta I''(K)
konverguje pro K --+ oo integrál

I(K)

:= {

lr (K)

vyznačena tučně.

Podle Lemmatu 2.10

f (A)R(A, A)x d,\

1

bodově

k nule (analýzou důkazu Lemmatu 2.10 se dá ukázat, že dokonce stejnoměrně).
Jelikož integrand je omezený konstantou nezávislou na K, konverguje integrál I(K) k nule
pro K--+ oo podle Lebesgueovy věty o majorizované konvergenci. Tím je dokázáno (2.7).
Imz
K

•1-(A)

-K

OBR.

V dalším textu budeme

I''(K)

2.2.

kromě předpokladů

(Pl)-(P4)

předpokládat

toto.

Předpoklad.

(P5) Y je vhodný interpolační prostor.
(P6) S := Sa,{3 je přípustný pás.
Všechny používané předpoklady jsou shrnuty v Sekci A.4.
V následující větě ukážeme, že prof E 11, 00 (8) je f (A) omezený lineární operátor Y--+
X. Na prostoru X však tento operátor může být neomezený a pouze hustě definovaný, to
je důvod proč zobrazení f ~ f (A) nazýváme neomezeným funkcionálním kalkulem.
Věta.

Předpokládejme

(Pl)-(P6), potom f(A)x existuje pro všechna f E H 00 (S),
x E Y a f (A) je omezený lineární operátor Y --+ X. Navíc existuje konstanta C > O
taková, že
llf(A)llz(Y,X) < Cllflloo pro všechna f E H 00 (S).
2.11

K

48

důkazu

této

věty

použijeme následující lemma.
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2.12 Lemma.

2.2

Předpokládejme

(Pl)-(P5) a buďte a, (3 e R taková, že

sup llR(a + is, A)ll
s ER

< oo,

sup llR(/1 + is, A)!I

< oo.

sElR

Potom limita

L9,x := lim {K g(s)R(a+is,A)R(,8+is,A)xds
K~oo}_K

existuje pro každé x E Y ag E L 00 (IR, C). Navíc platí odhad
nějaké C > O nezávislé na x, g.

11Lx,9 llx < Cllgll llxll; pro
00

Důkaz.
Stačí

Nejprve lemma dokážeme v případě, kdy prostor X má Fourierův typ p
ukázat

(2.8)
Zvolíme w

R(a +i., A)R(,B +i., A)x E L 1 (1R, X)

=

1.

pro x E Y.

> O a použijeme rozpis

R(a + is, A)R(,B + is, A)x =
R(a+is,A) (R(,B+is,A)- ~)x+w~is (R(a+is,A)- ~)x+(w!is)2X.
Podle Věty 1.37 jsou členy(*) a(**) v L 1 (1R,X), členy R(a+is,A) a w~is jsou on1ezené
a (w-1is)2x E L 1 (lR, X), z toho plyne (2.8). Odhad 1·1Lx, 9 llx < Cllgll 00 llxllY již z yýše
uvedeného postupu plyne automaticky.
Nyní lemma dokážeme pro případ p > 1. Podle Věty 1.37 platí

JJR(a +i., A)xJJLP(lR,X) < CllxllY pro všechna

x E

Y.

Dále chceme využít analogii nerovnosti (1.25) pro adjungovanou semigrupu. To ale není
možné udělat přímo, neboť adjungovaná semigrupa nemusí být silně spojitá. Ve skuteč
nosti tedy příslušný odhad dostaneme pouze pro x 0 ze sun-duálu 0 (viz. [N], Section 1.3)

x

(2.9)

IJR(w +i., A0 )x 0 JJLP'(JR,X0) < Cllx 8 1ix0 pro všechna x 0

Definujme

F(K)

:=I:

E

x0 .

g(s)R(a + is, A)R(,8 + is, A)xds.

Chceme ukázat, že limK~oo F(K) existuje. Ukážeme, že F(K) je Cauchyovská. Zvolme
L >K a definujme M := [-L, L] \[-K, K]. Protože 0 indukuje ekvivalentní normu na
X (viz. [N], Theorem 1.3.5), existuje x0 E X 8 , llx 8 ll = 1 tak, že

x

lil g(s)R(a + is, A)R(,8 + is, A)x dsll
< C' (L g(s)R(a + is, A)R(,8 + is, A)x ds, x

llF(L) - F(K)ll =

0

=

C'

JMf (g(s)R(a + is, A)x,
. R(,8 -

is, A 8 )x 8 )

)

ds,
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kde ·c' >O je konstanta nezávislá na x, K, L. Podle Chauchyovy-Schwarzovy nerovnosti
a odhadu (2.9) tedy

llF(L) - F(K)ll < C'llBlloollR(a + is, A)xllLP(M,x)llR(/3 - is, A)xllLP'(M,X0)

< CC'llBlloollR(a + is, A)xllLP(JR\[-K,K),x)llx 0 11.'
Cauchyovskost F(K) ·plyne z toho, že llR(a + is, A)xllLP(IR\[-K,K],X) konverguje do nuly
pro K--+ oo. Limita L 9 ,x tedy skutečně existuje pro x E Y a g E L 00 (IR, C).
Podobným způsobem, jako jsme odhadli llF(L)-F(K)ll, lze odhadnout llF(K)ll· Pro
vhodné x 8 E X 8 , llx 8 ll = 1 tedy platí

llF(K)ll < CC'llBlloollR(a + is, A)xllLP([-K,K),x)llx 0 11·
Z toho již podle Věty 1.37 dostaneme příslušný odhad na llL9 ,xll·
Důkaz Věty

2.11.

sruhe.
Rozepišme

27í f (A)x

Za ideu tohoto

f (A)x

důkazu vděčím

prof. L. Weisovi z Univerzitat Karl-

podle definice

= ~ { f (>.)R(>., A)x d>.
i Ías

= lim {K f({3+is)R(f3+is,A)xds- lim {K f(a+is)R(a+is,A)xds.
K~oo}_K

Nyní k rovnici

K~oo}_K

přičteme

a

odečteme

lim

r

K~oo}_K

integrál

J(a + is)R({3 + is, A)xds.

Tím dostaneme

21rf(A)x= lim

r

K~oo}_K

[J(f3+is)-J(a+is)]R({3+is,A)xds

- lim

{K f(a + is) [R(a + is, A) - R({3 + is, A)]xds

K~oo}_K

= lim

K~oo

/K 1(3 J'(t+is)R({3+is,A)xdtds
-

K

Q

- lim

{K f(a+is)(f3-a)R(a+is,A)R(f3+is,A)xds.

K~oo}_K
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2.2

Druhá limita konverguje podle Lemmatu 2.12. V první limitě zaměníme pořadí integrace a integrujeme per partes

lim

K-+oo

jK 1!3 J'(t + is) R(,B + is, A)xdtds
-

K

O!

1f31K. J'(t+is) R(/]+is,A)xdsdt
[l-:- f(t + is)R((3 + is, A)x] dt
lim
1 /31K 1
- lim
-:-f(t+is)(-i)R((3+is,A) xdsdt

=lim

K-+oo

=

O!

-

K

K

(3

K-+oo

K-+oo

(3

= lim

K-+oo

1
0

-K

i

0

1

2

-K i

0

1
-:- j (t + iK) dt R({3 +i K, A)x
i

(3

- lim

K-+oo

+lim
K-+oo

1
0

1
-:- f (t - iK) dt R({3 - i K, A)x
i

jK 1!3 f(t+is)dt R(,B+is,A) 2xds
-K

0

První a druhá limita v poslední rovnosti konvergují- k nule, protože f (,\) je ome~ená
funkce a R({3 ± iK)x konverguje k nule podle Lemmatu 2.10. Třetí limita konverguje
podle Lemmatu 2.12.
Odhad na llf(A)ll2(Y,X) dostaneme z odhadů v Lemmatu 2.12.
D

2.13 Poznámka. Ve Větě 2.11 jsme dokazovali existenci f (A)x pro x E Y. Lze však
nahlédnout, že regularitu x lze nahradit regularitou funkce f. Pokud f E V(8S, C),
potom f (A)x existuje pro všechna x EX. Zobrazení f ~ f (A) je tedy také funkcionální
kalkulus H 00 (S) n V(8S) ---+ _íf(X).
Nyní formulujeme postačující podmínku pro fn(A) --+ f (A) v silné operátorové topologii.

2.14 Věta. Předpokládejme (Pl)-(P6) a buď (fn)neN C 1i 00 (S) omezená posloupnost
konvergující lokálně stejnoměrně k funkci f E 1i00 (S), potom

fn(A)x---+ f (A)x pro všechna x E Y.

Před důkazem Věty

2.14 dokážeme pomocné lemma.
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Předpokládejme

2.15 Lemma.

(Pl)-(P6),

buďte

a, (3

E

JR taková, že

sup llR(a + is, A)ll < oo,

sup llR((3 + is, A)ll < oo.

sElR

sElR

a buď (gn)neN C L 00 (1R, C) omezená posloupnost konvergující lokálně stejnoměrně k nule,

potom

(2.10)

9n(s)R(a + is, A)R({3 + is, A)x ds =O
--+oo JK
-K

pro všechna x

lim lim

n--+oo K

E

Y.

Zafixujme pevně L > O a definujme MK := [-K, K]\ [-L, L]. Nyní limitu pro
oo nahradíme limitou superior a integrál podle s rozdělíme na dvě části

Důkaz.

n

~

li~_.8~Plll~oo

1:

9n(s)R(a + is, A)R({3 + is, A)xdsll <

li~-+s~p11[: 9n(s)R(a + is, A)R({3 + is, A)xdsll
+lim sup li lim { 9n(s)R(a + is, A)R(,6 + is, A)xdsll ·
--+oo }
n--+oo

K

K>L

M

První limita na pravé straně nerovnosti konverguje do nuly, protože 9n na intervalu [-L, L]
konverguje do nuly stejnoměrně. Druhou limitu odhadneme stejnou metodou, jakou jsme
použili v důkazu Lemmatu 2.12, pomocí

C sup ll9nlloollR(a + is, A)xllLP(JR\[-L,L],X)·
nEN

Tato hodnota je však pro
nula.
Důkaz Věty

2.14.

Přechodem

f =0.
Vedlejším produktem

271" f n(A)x = lim

K--+oo

dostatečně

výpočtů

Na
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v

důkazu Věty

-

K

-

malá, proto i limita v (2.10) je
D

f)neN

lze

důkaz převést

na situaci

2.11 byla identita

1K 1/3 fn(t + is) dt R({3 + is,

A) 2 x

ds

Q

K--+oo

stačí

libovolně

k posloupnosti (fn

- lim
Nyní

velké L

JK fn(a+is)(f3-a)R(a+is,A)R({3+is,A)xds.
-K

D

aplikovat Lemma 2.15.

závěr

sekce ukážeme, že zobrazení ft-+ f (A) je

skutečně

funkcionální kalkulus.

Neomezený funkcionální kalkulus ·

2.16

Věta.

2.2

Předpokládejme (Pl)-(P6) a buďte

X není B-konvexní,

předpokládáme

f,g E 1-t'°(S), x EX. Jestliže prostor
navíc x E (X, X 2 ) 8 ,q pro nějaké() E (O, 1), q > 1.

(i) Pokud J(A)x a g(A)x existují, potom (f

f (A)x + g(A)x

+ g)(A)x

existu1·e a platí

= (f + g)(A)x.

(ii) Pokud g(A)x a (f g)(A)x existují, potom f (A) (g(A)x) existuje a platí

f(A)g(A)x

= (J g)(A)x.

Důkaz.

Část (i) plyne přímo z definice a z vlastností limity.
Pro důkaz části (ii) předpokládejme, že f,g E 'H, 00 (S), x EX a g(A)x, (fg)(A)x existují. Budeme dokazovat, že f(A)g(A)x existuje a je rovno (f g)(A)x. Podle Lemrnatu 2.6

je R(.A, A) omezená nejen na c+ \ 8, ale také na nějakém e-okolí této množiny. K přípust
nému pásu 8 := 80 ,{3 tedy existují menší přípustné pásy 8 1 := S01 ,{31 , 8 2 := 802 ,{32 takové,
že a < a2 < a 1 < (31 < {32 < {3. Viz. obr. 2.3.
Imz

K

!31 !32 Re z

-K

OBR.

2.3.

Přípustné

pásy 8 1

C

82

Podle poznámky za Definicí 2.9 nezávisí g(A)x, f (A)g(A)x na volbě přípustného pásu.
Můžeme tedy psát
j (A)g(A)x

1

.) f J(>-.)R(>-., A) f g(µ)R(µ, A)x dµ d>-..
2~i 2 la~
la~

= (

Nevlastní integrály přes cesty 881 , 882 míníme ve smyslu Definice 2.9 jako limitu integrálů
přes cesty konečné délky r 1 (K), r 2 (K). Další postup bude podobný jako při důkazu analogického tvrzení pro Dunfordův kalkulus (viz. [HP],. Theorem 5.2.5). Nejprve použijeme
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2.

rezolventní identitu

J (A)g(A)x = ( \

2?TZ

2

1.

2

=

(27ri)
.=

(2

{

r r

člen

f (A)g(µ) R(A, A) - R(µ, A) X dµ d,\

11 f
11
881

- (

První a druhý
platí

J (A)g(µ)R(A, A)R(µ, A)x dµ d,\
µ- A

Í881 }882

1
.) 2

?TZ

{

j 881 j 882

µ-

882

1
.) 2

2?TZ

v poslední rovnosti

1
- .
2?T'l

(A) g(µ),\ R(A, A)x dµ dA

881

882

označíme

1
882

po

g(µ)
µ-

j(A)g(µ)

,\ dµ

µ-

,\

řadě

R(µ, A)x dµ dA.

(11 ), (12 ). Podle reziduové

věty

= g(A).

Integrál (11 ) je tedy roven ·

což se podle definice rovná(! g)(A)x. Zbývá ukázat, že integrál (/2 ) konverguje a je roven
nule. Pokud bychom věděli, že v (/2 ) lze zaměnit pořadí integrace, byl by důkaz téměř
hotov. Takto však musíme postupovat obezřetněji. Podle definice vyjádříme

(2.11)

{

{

Í881 Í882

kde

r 1 (K)

je

J(A)g~) R(µ,A)xdµd,\ =
µ-

integrační

K-.

00

{

Jr1(K) Í882

J(A)g~) R(µ,A)xdµd,\,
µ-

cesta

r 1 (K)
Zvolíme libovolné µ 0

lim {

:=

[/Ji - iK, (31 + iK] U [a 1 + iK, a 1 - iK].

> (32 a použijeme rozpis
J(A)g(µ) R(µ, A)x = µ - µo f (A)g(µ) R(µ, A)x.
µ-A
µ-A
µ-µo

Nejprve předpokládejme, že prostor X je R-konvexní, tedy má
jsme ukázali v důkazu Věty 1.37, viz. odhad (1.25), platí

kde 1 = ~
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2.2

takže
(2.12)
Nyní dokážeme, že pro x E (X, X 2 ) 8,q platí (2.12) i v
konvexní. Označme
1

Fx(µ) :=R(µ, A)x -

případě

µ-µo

prostoru, který není B-

x,

z Věty 1.37 plyne, že pro x E X 2 platí Fx E L 1 (8S2 , X). Je zřejmé, že pro x E X
platí Fx E L 00 (8S2 , X). Prox E (X, X 2 ) 8 ,q tedy dostáváme Fx E LP' (882 , X) pro nějaký
dostatečně velký exponent p'. Z toho plyne
(2.13)
Stejně,

jako v případě B-konvexního prostoru, plyne z (2.13) dokazované (2.12).
Protože míra množiny r 1 (K) je konečná, platí podle (2.12)

Z toho a z omezenosti funkce (.X,µ)~

t-_'f f(.X)g(µ) na rl(K) x 882 plyne

Na pravé straně rovnosti (2.11) lze tedy
grační formule platí
lim
K -+OO

f

zaměnit pořadí

{ J(>.)g~)R(µ,A)xdµd>.=

Jri (K) J882

µ-

lim {
K -+OO

integrace. Podle Cauchyovy inte-

{

J882 Jri (K)

J(>.)g~)R(µ,A)xd>.dµ
µ-

J (>.)g(µ) d).. R(µ, A)x dµ,
K-+oo }882 lr'i(K) µ - A

= lim

{

{

kde (viz. obr. 2.3)
r~ (K) :=

[,81

-

iK, a 1

Označme

hK(µ) :=

-

iK] U [a 1 + iK, ,81 + iK].

r

j (>.)g(µ) d)...
Írj_(K) µ - A

Platí odhad

llhK(µ) li < Ir~ (K) I Ilf lloollBlloo/dist(r~ (K),µ),
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přičemž 1r~(K)I

nezávisí na K. Nyní nahlédneme, že {hK}KeR+ je omezená podmnožina v V(8S 2 , C). Dále platí, že pro K --+ oo konverguje hK --t O lokálně stejnoměrně.
Podobným způsobem, jako v důkazu Lemmatu 2.15, nyní dokážeme
lim {

(2.14)

K-+oo las2

hK(µ)R(µ,A)xdµ =O.

Zvolme pevné L > O a· definujme

potom
limsupll {
K-.oo

las2

hK(µ)R(µ,A)xdµll

<lim sup li
K-+oo

r

las2\r2(L)

hK(µ)R(µ, A)xdµll +lim sup li
K-+oo

r

lr (L)

hK(µ)R(µ, A)x dµll ·

2

V prvním integrálu použijeme Holderovu nerovnost a odhad llhK(µ)llLP(as2,q < C (konstanta C nezávisí na K). V druhém integrálu odhadneme funkci hK(µ)R(µ, A)x jejím
,
supremem
limsupll {
K-+oo

hK(µ)R(µ,A)xdµll

las2

< CllR(µ, A)xllLP'(as2\r (L),x) +lim sup lr2(L)I llhK(µ)R(µ, A)xllu' (r2(L),X)·
0

2

K-+oo

Poslední limita superior je rovna nule, protože hK na množině r 2 (L) konverguje stejnoměrně do nuly. Člen CllR(µ, A)xllLP'(as2\r 2(L),X) je pro velké L libovolně malý. To dokaD
zuje (2.14) a integrál (12 ) je tedy roven nule.
Předpoklady části

Věty 2.16 jsou relativně slabé. Existenci f

(A) (g(A)x) nemusíme předpokládat, v případě R-konvexního prostoru totiž plyne automaticky z existence
g(A)x, (f g)(A)x. V případě prostoru, který není R-konvexní, pak stačí předpokládat poměrně slabou regularitu x.
Sílu Věty 2.16 uvidíme v Sekci 2.3, konkrétně v Poznámce 2.18, kde použijeme to, že
rovnost

(ii)

p+ p+x

má smysl pro

dostatečně

= p+x

velkou množinu x.
Ještě důležitější roli bude mít Věta 2.16 v Sekci 2.4, kde části (ii) využijeme ke konstrukci prostoru F(Y) takového, že pro všechna f E 1í00 (S) je f (A) zobrazení F(Y) --+
F(Y) (viz. Poznámka 2.28).
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2.3 Stabilní a nestabilní podprostor
V této části využijeme neomezeného funkcionálního kalkulu z předchozího textu k definici
spektrální projekce a následně stabilního a nestabilního prostoru podobně jako tomu bylo
v Sekci 2.1.

2.17 Definice.

Předpokládejme

(Pl)-(P6), definujme neomezené spektrální projekce

p+x := ( R(.,\, A)x d>.

las

= l(A)x,

p-x := x - p+x·

pro x E X taková, že l(A)x existuje.

2.18 Poznámka.

Podle Věty 2.16 platí
p+p+x

kde Y je vhodný

interpolační

= p+x

prostor. V

p+p+x

= p+x

'

pro všechna x E Y,
případě

B-konvexního prostoru dokonce platí

kdykoliv p+ x existuje.

Analogické vztahy platí pro p-. V tomto smyslu jsou tedy p+, p- skutečně projekce.
Jelikož p+, p- jsou obecně neomezené operátory, není vhodné definovat stabilní a
nestabilní prostor stejně jako v Sekci 2.1. Namísto toho využijeme extrapolačních prostorů
(viz. Sekce A.3). Podle Věty 2.11 je p+ omezený operátor X 2 --t X. Operátor P~2 :=
l(A_ 2 ), definovaný pomocí generátoru A_ 2 extrapolované semigrupy (T_ 2 (t))t>o, je potom
podle Vět 2.11 a A.7 omezený operátor X --t X_ 2 . Definujme P~2 :=I - P~2 a označme
p_:-21 x, P_=-21 x restrikce operátorů P~2 , P~2 na prostor X, pomocí těchto operátorů nyní
definujeme stabilní a nestabilní prostor.

2.19 Definice.
prostor jako

S označením jako v předchozím odstavci definujeme stabilní a nestabilní

x+

:= ker P_=-21 x,

Důležité vlastnosti prostorů

x+, x-

x- :=ker p_:-21 x.
shrneme v následující větě.

2.20 Věta. Předpokládejme (Pl)-(P6), potom:
(i) Prostory x+, x- jsou uzavřené a (T(t))ť2= 0 -invariantní.
(ii) Platí
ImP+ c x+

'
(iii) Platí x+ n x- ={O} a prostor x+ + x- je hustý v X.
-
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Důkaz.

(i) Prostor x+ je jádrem spojitého operátoru P~2 IX' proto je uzavřený. Z definice
neomezeného funkcionálního kalkulu plyne

rozšířením

Protože T_ 2 (t) je

operátoru T(t), platí

Z podmínky x E ker P~2 tedy plyne T(t)x E ker P~2 , což je (T(t))t>o-invariantnost prostoru x-. Stejné argumenty platí i pro x+.
(ii) Protože P~2 je rozšířením operátoru P~ platí podle Věty 2.16

p+
p+x = p+x '
-2

kdykoliv p+ x existuje.

Z toho plyne
pp+x =(I - p+
)P+x =O '
-2
-2

Tedy lm p+ c x+,
(iii) Z rovností

podobně

kdykoliv p+ x existuje.

lm p- c x-.

plyne X = o, tedy x+ n x- = {o}. Buď X E y prvkem vhodného interpolačního prostoru,
potom
X= p+x + p-X Ex++ x-.
Z toho plyne Y

c x+ + x- a tím i hustota x+ + x- v X.

2.21 Poznámka.
rozklad

D

Protože „projekce" p+, p- mohou být neomezené, neplatí obecně

X= x+ E9X-.
Nyní můžeme definovat „stabilní" a „nestabilní" část semigrupy (T(t))t~o·
2.22 Definice.

Předpokládejme

(Pl)-(P6). Pro t > O definujeme

T+(t) := T(t)1x+,
·-A 1x+,
A + .D(A+) := D(A) n x+,

r-(t) := T(t)1x-,
A-:= A1x-,
D(A-) := D(A) n x-.

Jelikož x+, x- jsou uzavřené a (T(t))t~o-invariantní, má předchozí definice smysl, A+
je operátor D(A+) --+ x+ a A- je operátor D(A-) --+ x-. Podle [EN], Paragraph I.5.12
a Paragraph II.2.3, jsou (T+(t))t~o a (T-(t))t~o silně spojité semigrupy generované operátory A+, A-.
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2.23 Poznámka. Stabilní část (T-(t))t~o nemusí být z důvodu neplatnosti Ljapunovovy
věty (resp. Gearhart-Priissovy věty) pro Banachovy prostory uniformě exponenciálně stabilní. Později (Věta 2.37) však ukážeme stabilitu řešení z vhodného interpolačního prostoru, t.j. Wynx- (T-(.)) < O. V případě S-konvexního prostoru je důsledkem stabilita
klasických řešení, t.j. w1 (T-(.)) <O.
Připomeňme,

že funkcionální kalkulus v Sekci 2.2 byl definován pomocí integrace_přes
cestu 88, tedy přes cestu uzavírající pouze nestabilní část spektra a+(A). To si můžeme
představit tak, že funkcionální kalkulus f r-+ f (A) je definován pouze pro funkce omezené,
holomorfní na S a nulové na okolí a-(A). Není tedy překvapivé, že obor hodnot operátoru
f (A) leží v nestabilním prostoru x+.

2.24

Věta.

Předpokládejme

(Pl)-(P6) a buď f E 1-t~=>(S).

(i) Pokud J(A)x existuje, potom J(A)x Ex+.
(ii) Jestliže navíc x E x-, potom f (A)x =O.
Důkaz.

Využijeme toho, že

f (A_ 2 ) je

rozšířením

f (A). Jestliže f (A)x existuje, platí

rovnost

f (A-2)x = f (A)x.
Dostáváme tedy
kde

prostřední

rovnost platí podle

Věty

P_~2 f (A)x =

2.16. Z toho

okamžitě

plyne

(I - P~2 )f (A)x =O

a tedy f (A)x Ex+.
Nyní předpokládejme x E x-, tedy P~2 x = O. Stejnou argumentací jako výše odvodíme
P~2 f (A)x = P~2 f (A-2)x = f (A-2)x = f (A-2)P~2x =O
a tedy J(A)x E x-. Podle výše dokázaného platí také f(A)x E
f (A)x Ex+ n x- ={O}.
Nakonec ještě uvedeme

2.25 Věta.

postačující

Důkaz.

dohromady tedy

D

podmínku pro to, aby stabilní prostor byl triviální.

Předpokládejme (Pl)-(P6), dále nechť

c- c
potom

x+,

g(A),

sup

llR(A, A) li

< oo,

AEC-

x- ={O}, x+ =X.
Buď

w > w0 (T(.)). Definujme
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podle [Ha2003], Proposition 2.5.(iii) potom f (A)x existuje pro všechna x E X a platí

J(A) = [R(w, A)] 2 •
J(A)X = X 2 . Tím dostáváme X 2 = Imf(A) c x+.
Z toho plyne, že x+ je hustý v X a podle Věty 2.20 tedy x+ =X, x- ={O}.
D

Speciálně tedy podle Věty A.7 platí

2.4

1(,

00

kalkulus na podprostoru

textu jsme definovali funkcionální kalkulus f ~ f (A) E 2(Y, X) (či přes
něji f ~ f(A) E 2(Y,X+)). To lze interpretovat tak, že f(A) je neomezený operátor na
X, proto jsme tento funkcionální kalkulus nazývali neomezený. V této části zkonstruujeme
prostor Z,
Y n x+ =: y+ '-+z'-+ x+,

V

předchozím

takový, že operátor A má omezený 1tx;-funkcionální kalkulus

f

~

f(A)

E

2(Z).

V článku [dL93], na jehož výsledcích je postavena již zmiňovaná deLaubenfelsovaLatuškinova věta 2.3, je 1-l 00 -funkcionální kalkulus konstruován na prostoru Z,

To, že v našem přístupu konstruujeme Z pouze jako podprostor nestabilního prostoru
x+ nám umožní dokázat mnohem lepší odhad regularity prostoru Z. Zatímco ve výše
zmiňovaném článku [dL93] je dokázáno pouze to, že Z obsahuje prostor dvakrát diferencovatelných řešení D(A 2 ), my v případě R-konvexního prostoru dokážeme D(A+) C Z a
v závislosti na Fourierově typu prostoru dokonce
(x+, D(A+)) 0,q

c Z,

pro vhodné()

E

[O, 1).

Výsledkem je pak vylepšení Věty 2.3 a výsledků týkajících se generování O-regularizovaných grup (viz. Odstavec 2.5.3).
Opět předpokládejme (Pl)-(P6) a uvažme f, g E 1-l 00 (S), x E Y. Neboť podle
Věty 2.11 (! g)(A)x i g(A)x existují, dostáváme z Věty 2.16, (ii) existenci J(A)(g(A)x).
00
Obecně tedy dostáváme existenci f (A)y pro všechna y = g(A)x, kde g E 1-l (S), x E Y.
Podle Věty 2.16, (i) tedy f (A)y existuje i pro y ve tvaru

To vede na následující definici.
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2.26 Definice.

2.4

Předpokládejme

(Pl)-(P6). Definujme

F(Y) := lin{f (A)x : f E 1i 00 (S), x E Y}

lllxlll :=

sup
/E1í 00 (S)

Ilf (A)xllx·

ll/lloo~51

Je vidět, že v definici normy Ill· Ill je množina funkcí, přes které počítáme supremum, závislá na volbě S. Proto i norma 111·111 může být závislá na volbě S
(touto otázkou jsme se však podrobněji nezabývali). V dalším textu nicméně případná
závislost 1 1 ·Ill na S nezpůsobuje problémy.
2.27 Poznámka.

Jak jsme již ukázali v úvahách před Definicí 2.26, existuje f (A)x pro všechna x E F(Y)
a zároveň platí
(2.15)

f(A)(g1(A)x1 + · · · + 9n(A)xn) = (J gi)(A)x1+···+(J9n)(A)xn

takže J(A) je zobrazením F(Y)--+ F(Y).
kandidátem na prostor Z.

Zúplnění

prostoru (F(Y),

E

F(Y),

Ill.Ill) je tedy vhodným

Zde opět vidíme výhodnost předpokladů Věty 2.16. Podle této věty
totiž f (A)x pro x E F(Y) existuje ve smyslu Definice 2.9. Pokud bychom jako definici
použili rovnost (2.15), museli bychom dokázat nezávislost na volbě gi, ... , 9n E H 00 (S),
x 1 , ... , Xn E Y, což by nebylo snadné.
2.28 Poznámka.

Nyní dokážeme

některé

základní vlastnosti (F(Y), Ill.Ill) a kalkulu

f

H

f (A) E 2(.F(Y)).

2.29 Lemma.
Předpokládejme (Pl)-(P6),
prostor a existuje C > O takové, že

lllxlll < CllxllY
lllxlll > llxllx
Důkaz.

potom

(F(Y), Ill.Ill)

je

normovaný lineární

pro všechna x E Y,
pro všechna x E F(Y).

Trojúhelníková nerovnost a vlastnost

lllAxlll = IAI · lllxlll

pro všechna A EC, x E F(Y)

plyne přímo z definice. Pro důkaz, že Ill.Ill je norma, zbývá ukázat, že lllxlll =O platí pouze
pro x = O. To plyne z dolního odhadu lllxlll.
Odhad lllxlll < Cllxlly plyne z Věty 2.11.
Odhad lllxlll > llxllx dostaneme volbou f (A) = 1 v Definici 2.26. Podle Věty 2.24 totiž
F(Y) c x+ a tedy

llf(A)xllx = llP+(A)xllx = llxllx- pro x E F(Y).

D
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2.30 Lemma. Předpokládejme (Pl)-(P6) a buď f E H 00 (S), potom
lineární operátor F(Y) --t F(Y) a
llf(A)ll~(F(Y))

f (A) je omezený

< llflloo·

Důkaz.

To, že J(A) zobrazuje F(Y) --t F(Y) jsme již ukázali (viz. (2.15)), linearita plyne
přímo z definice.
Zbývá ukázat odhad normy. Buď x E F(Y), potom

Ill! (A)xlll =

llg(A)f(A)xllx =

sup
gE1í 00 (S)
ll9lloo ~1

sup

ll(gf)(A)xllx

gE1í 00 (S)
llBlloo ~1

<

llh(A)xllx

sup
hE1í 00 (S)
llhlloo~llflloo

=

Ilf lloo

sup
hE1í 00 (S)
llhlloo~51

llh(A)xllx = Ilf lloolllxlll·

Z toho plyne li f (A) llz(F(Y)) < li f li oo·

D

Protože platí odhad lllxlll > llxllx, je každá Cauchyovská posloupnost v prostoru
(F(Y), Ill.Ill) zároveň Cauchyovskou posloupností v prostoru (X, ll·llx). Na zúplnění prostoru (F(Y), 111·111) tedy můžeme nahlížet jako na prostor vnořený do X (resp. x+).
2.31 Věta. Předpokládejme (Pl)-(P6) a označme (Z, 111·111) zúplnění (F(Y), 111·111) v X.
Potom pro všechna f E H 00 (S) lze operátor f (A) : F(Y) --t F(Y) rozšířit na lineární
operátor Z --t Z (toto rozšíření značíme také f (A)) a platí

llf(A)ll..í!'(Z) < llflloo·
Navíc pro všechna f, g E H 00 (S) platí

f (A)+ g(A) = (! + g)(A),
f (A)g(A) = (! g)(A).
To, že f (A) lze rozšířit na omezený lineární operátor Z --t Z, a
normy plyne z Lemmatu 2.30.
Podle Věty 2.16 platí
Důkaz.

příslušný

odhad

+ g(A)x = (! + g)(A)x,
f (A)g(A)x = (! g)(A)x

f (A)x

pro všechna x E F(Y). Z hustoty F(Y) v Z a omezenosti f(A), g(A), (! g)(A), (J + g)(A)
plyne, že tyto rovnosti platí též pro všechna x E Z.
D
Následující
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2.32 Věta.
Předpokládejme (Pl)-(P6), buď Z jako ve Větě 2.31 a označme y+ :=
y n x+, potom

V

případě,

Důkaz.

že prostor X je B-konvexní, platí navíc

Platí D(A 2 )

Y

Y, z toho plyne

Vnoření

y+ '--+ Z '--+ x+ plynou z Lemmatu 2.29 a z faktu Z c x+. Podobnou argumentací dokážeme v případě B-konvexního prostoru

Dokážeme-li hustotu množiny D((A+) 2 ) = D(A 2 ) n x+ po řadě v prostorech y+, Z,
x+, bude tím dokázána hustota vnoření D((A+) 2 ) r.!l+ y+ c..4+ Z r.!l+ x+.
(i) Hustota D(A 2 ) n x+ v y+. Je vidět, že y+ je vhodným interpolačním prostorem
vzhledem k semigrupě (T+(t))t>o· Z toho již plyne požadovaná hustota vnoření.
(ii) Hustota D(A 2 ) n x+ v Z~ Protože F(Y) je hustý v Z, stačí ukázat, že libovolný
prvek F(Y), speciálně každé g(A)x pro g E 11, 00 (8), x E Y, lze aproximovat posloupností
z D(A 2 ) nx+. Protože D(A4 ) je husté v Y, lze X v 11.11y-normě aproximovat posloupností
(xn)nEN C D(A4 ). Podle Vět 2.11 a AA je g(A) zobrazení D(A4 ) ---t D(A 2 ). Z toho plyne
(g(A)xn)nEN C D(A 2 ) n x+. Protože g(A) je omezené zobrazení Y ---t F(Y), platí

g(A)xn ---t g(A)x v
To jsme

chtěli

Ill.Ill-normě.

ukázat.

(iii} Hustota D(A 2 ) n x+ v x+. Toto plyne z D(A 2 ) n x+ = D((A+) 2 ) r.!l+ x+.
2.33 Poznámka.

D

Protože podle Věty 2.32 je D((A+) 2 ) hustý v Z, vidíme, že

Z= compl(D((A+) 2 ), Ill.Ill).
To ukazuje, že prostor Z ve Větě 2.31 není závislý na volbě prostoru Y. Podle Poznámky 2.27 však prostor Z může být závislý na volbě přípustného pásu S.
Jelikož na prostoru Z máme 1/, 00 -kalkulus f i-+ f (A), můžeme na Z přirozeným způ
sobem definovat grupu. Označme expt(,\) := et>', potom (expt(A))tElR je podle Věty 2.31
grupa. V závěru této části ukážeme, že grupa (expt(A))tElR je silně spojitá a že se pro
t >O shoduje s restrikcí Cllz(t))t~o·
Nejprve dokážeme analogii Věty 2.14.
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2.34 Věta. Předpokládejme (Pl)-(P6), buď Z je jako ve Větě 2.31 a buď (fn)neN C
1-C:>e(S) omezená posloupnost konvergující lokálně stejnoměrně k f E 1f:x;(S). Potom operátory f n(A) konvergují k f (A) v silné operátorové topologii na !t'(Z), t.j.

fn(A)x--+ f (A)x v
Důkaz.

Ill.Ill-normě

pro všechna x E Z.

(fn - f)neN převedeme situaci na případ f =O.
Z omezenosti posloupnosti (fn)neN C 1-l 00 (S) plyne podle Věty 2.31 omezenost posloupnosti (fn(A))neN C !t'(Z). Konvergenci lllfn(A)xlll --+ O tedy stačí dokázat pro x
z

Přechodem k p·osloupnosti

nějaké

husté podmnožiny Z. Dokažme tedy
pro všechna x E F(Y).

lim lllfn(A)xlll =O

n-+oo

Pokud by tomu tak nebylo, existovalo by x E F(Y) a c >O takové, že
lim inf lllfn(A)xlll
n-+oo

> c.

Podle Definice 2.26, existuje omezená posloupnost (gn)neN C 1i 00 (S) taková, že
lim inf ll(gnfn)(A)xll
n-+oo

> e/2.

To však podle Věty 2.14 není možné, protože (gnfn)neN je omezená posloupnost, konvergující lokálně stejnoměrně do nuly.
D
Nyní jsme

2.35

Věta.

připraveni

dokázat jeden z hlavních

Předpokládejme

(Pl)-(P6) a

(expt (A)) teIR,

je

silně

buď

výsledků

Z je jako ve

této sekce.
Větě

2.31, potom

kde expt (.X) := et>',

spojitá grupa na Z a platí

expt(A)x = T(t)x pro všechna t > O, x

E Z.

Důkaz.

Operátory (expt(A)) teIR tvoří grupu podle Věty 2.31. Silná spojitost této grupy
plyne z Věty 2.34.
Zafixujme libovolné x E D((A+) 2 ) a označme y := (A+)- 1 x. Buďte t, t 0 E JR, t =!= t 0
libovolná, potom podle rezolventní identity platí

expto(A)y - expt(A)y
t0 - t

= f
} 88

eto>. - et>. R(>.. A)yd>..
t0 - t
'

1
r

=-

to.A

t>..

e - e R(>.., A)R(O, A)x dA
as to - t
eto.A - et.A

r

eto>.. - et>..

=las A(to - t) R(>..,A)xdA +las >..(to -t) yd>...
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e:(;

Protože funkce >. f-+
-=:;).x je na S holomorfní a pro >. --+ oo konverguje do nuly, je druhý
0
integrál rovný nule. Z toho plyne (limity jsou míněny v normě prostoru X)
lim expto (A)y - expt(A)y
t-.to
t0 - t

Podle

Věty

Speciálně

2.14 lze na pravé

straně

=

lim { eto>. - et>. R(>., A)x d>..
t-+to}as _,\( t 0 - t)

prohodit limitu a integrál, tím dostaneme

tedy

Pro y E D((A+) 3 ) je tedy funkce t r-+ expt(A)y řešením (ACP) s počáteční podmínkou y.
Platí tedy
expt(A)y - T(t)y pro všechna t >O, y E D((A+) 3 ).
Z hustoty D((A+) 3 ) v D((A+) 2 ), což je podle Věty 2.32 prostor hustý v Z, plyne rovnost
D
pro všechna y E Z.
2.36 Důsledek.

V situaci jako ve Větě 2.35 je pro všechna x E Z funkce t i-t expt(A)x
úplná trajektorie systému (ACP), t.j.

pro všechna t E IR, s > O, x E Z.
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2.5 Aplikace 1í 00 funkcionálního kalkulu na
vertikálním pásu
Doposud jsme se v této kapitole (odhlédneme-li od motivační sekce 2.1) zabývali převážně
1-tX) funkcionálním kalkulem. Nyní ukážeme, jak lze nové výsledky ohledně regularity
tohoto kalkulu aplikova~ v teorii semigrup.

2.5.1 Dichotomie regulárních orbit
Náš zájem o funkcionální kalkulus byl motivován problémem charakterizace dichotomie
semigrupy pomocí spektrálních vlastností generátoru. Nejprve tedy. dokážeme slibované
vylepšení deLaubenfelsovy-Latuškinovy Věty 2.3

2.37 Věta. Předpokládejme (Pl)-(P5),
Pro x E Y označme

buďte

p+, p- definovány jako v Definici 2.17.

Potom pro každé x E Y existuje úplná trajektorie Fx+ : JR --+ X semigrupy (T(t))ť2:.0
taková, že Fx+ (O) = x+. Dále existují konstanty C > O, c > O takové, že pro všechna
X E Y platí

llFx+(-t)llx < Ce-etllxlly
llT(t)x-llx < Ce-etllxlly

pro všechna t >O,
pro všechna t > O.

Důkaz.

Podle Důsledku 2.36 je funkce Fx+(t) := expt(A)P+x úplná trajektorie, stačí si
totiž uvědomit, že p+x E F(Y). Zároveň platí Fx+(O) = l(A)P+x = p+x = x+. Nechť
Se,K je přípustný pás, potom podle Věty 2.11 dostáváme požadovaný odhad

le-,\t Illxlly =

llFx+ (-t) llx < C sup

Ce-étllxlly

pro t > O.

,\ESe,K

Nyní odhadneme T(t)x-. Z vyjádření x- = x - x+ dostaneme
(2.16)

T(t)x- = T(t)x - T(t)x+.

Podle [EN], Corollary III.5.16 pro k= 2 platí při w > w0 (T(.))
(2.17)
Buď

1 1w+ioo

T(t)x = - .

27rZt w-ioo

s := sé,W přípustný pás. Jak jsme ukázali ve Větě 2.35, platí
T(t)x+ =
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Integrací per partes s využitím Lemmatu 2.10 potom dostaneme
(2.18)
Z rovností (2.16), (2.17) a (2.18) tedy plyne

Stejným způsobem, jakým jsme dokázali nezávislost funkcionálního kalkulu na volbě pří
pustného pásu, dokážeme, že integrační cesta v předchozí rovnosti lze pro dostatečně malé
é > O posunout nalevo od imaginární osy, tedy

Z Lemmatu 2.12 potom okamžitě plyne odhad llT(t)x-11 < Ce-etllxllY pro t
pro t E [O, 1] plyne z omezenosti semigrupy T(.) na tomto intervalu.

> 1. Odhad
D

2.5.2 Dichotomie a Fourierovy multiplikátory
V tomto odstavci se soustředíme na práci M.A. Kaashoeka a S.M. Verduyn Lunela, kteří
ve svém článku [KVL92] dokázali následující charakterizaci stejnoměrné exponenciální
dichotomie.

2.38

Věta.

Buď (T(t))t>o silně

spojitá semigrupa generovaná operátorem A na Banachově prostoru X. Potom (T(t))t~o je hyperbolická právě tehdy, když platí zároveň

(i) existuje é > O takové, že {A : !Re Al < é}

C

g(A) a

sup llR(A, A)ll < oo,
IReAl<e

(ii) pro všechna x EX a O< lhl <

é

Cesarovský integrál

rh+ioo

Ci-lh-ioo R(.X,A)xd.X

(iii) pro všechna x E X, x* E X* a O < lhl <
definovaná předpisem
r(s, h; x, x*) := (R(h

existuje,
é splňuje

funkce r(., h; x, x*) : IR --t C

+ is, A)x, x*),

odhad
(2.19)

j(r(.,h;x,x*),cp(.))j < Kllxll llx*ll llFcpl~L1

pro všechna cp E S(IR).
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Zde F značí Fourierovu transformaci a S(IR)
C1-integrálu odkazujeme na [KVL92].

Schwartzův

prostor. Pro

přesnou

definici

Ukážeme, že ve Větě 2.38 můžeme podmínku Cesarovské integrovatelnosti rezolventy
(ii) vynechat. Dostaneme tedy následující větu.
Věta.

Buď (T(t))ť2::.0 silně

spojitá semigrupa generovaná operátorem A na Banachově prostoru X. Potom (T(t))t;:::o má stejnoměrnou exponenciální dichotomii právě
tehdy, když platí zároveň

2.39

(i) existuje c > O takové, že {.A : IRe Al < c} C e(A) a

sup llR(.A, A)ll <

!Re Al~e

oo,

(ii) pro všechna X E X, x* E X* a pro h = ±c platí odhad

I(r(., h; x, x*), cp(.)) I <

(2.20)
Důkaz.
Buď

Kllxll llx*ll llF'PllL1

pro všechna <p E S(IR).

Podle Věty 2.38 stačí ukázat implikaci, že z podmínek (i), (ii) plyne dichotomie.
w > w 0 (T(.)), potom podle [KVL92], Theorem 2.1 platí (2.20) také pro h = w.
>.2

Označme expt,n(.A) := et\t+~ a s := sé',W' což je přípustný pás. Pro funkci expt,n
potom platí expt,n E H 00 (S) a zároveň expt,n E S(BS). Podle Definice 2.9 tedy

Podle odhadu (2.20) pro h = c, w pak dostáváme

kde F 8

značí

Fourierovu transformaci vzhledem k

proměnné

s. Provedeme jednoduchý

výpočet
2

• )
(a+is)
2
2 ·
T e ( a+is t+ 2T
at+ist+ ;;'I
a + ais .rs exp t,n (a + ,;S)
" -- .rs
n
= .rse
~

T

a

2

(

2a) ·

s

2

~

( s )2

F8 eat+~e t+~ ise- "ň

=
= ea

2
t+ ;:;'Inf(n(s
a
"'

- t-

~)),

kde j je Fourierova transformace funkce f(s) := e- 82 • Protože funkce s r-t nf(n(s-t-~))
má stejnou L 1 normu jako funkce sr-tf (s), plyne z výše uvedeného
(2.22)
Podle
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podle Věty 2.14 platí (limita je míněna v normě ll·llx)
pro všechna x E Y,

kde exptCX) := e).t a Y je vhodný interpolační prostor. Z toho plyne
li expt(A)xllx < C' max{eet, ewt}llxllx

(2.23)

pro všechna x E Y.

Operátor expt(A) lze tedy pro každé t E JR rozšířit na operátor z 2(X). Speciálně p+ = exp 0 (A) je omezený. Stačí ukázat, že p+ je skutečně dichotomická projekce.
Označme x+ := ImP+, x- :=ker p+,
Předně si povšimneme, že podle Věty 2.16 je (expt(A))tEIR grupa na prostoru x+.
Podle Věty 2.35 navíc platí

expt(A)x = T(t)x,

pro t >o,

X

E z~

x+'

z hustoty z~ x+ dostáváme expt(A) = T(t)1.x+ pro t > o a t H expt(A)x je tedy pro
X Ex+ úplná trajektorie semigrupy (T(t))t?.O· Konečně z (2.23) a hustoty Ynx+ ~ x+
dostáváme odhad
prot<O,xEX+.
Zbývá ukázat
pro t > 0, x E

llT(t)xll < Ce-etllxll

x-.

Podle [EN], Corollary 111.5.16 platí pro x E X 2

1

T(t)x = - . lim
21r't

=

T(t)x - expt(A)x

e).t R(.X, A)x d.X.

w-iK

x-nx2 rovnost expt(A)x =O. Pro taková x a pro O< h <

Podle Věty 2.24 platí pro x E
tedy dostáváme vyjádření

T(t)x

K--+oo

f,w+iK

=

- 1 . lim f,w+iK e).tR(.X,A)xd.,\- - 1 .
27r't
27r't K--+oo w-iK

1

c

e).tR(.X,A)xd.,\ =

Sh ,w

1
1h+iK
- . lim
e).tR(.X,A)xd.X.
27r't K--+oo h-iK
jako jsme dokázali nezávislost f (A)x na volbě přípustného pásu, ukážeme, že
ve skutečnosti toto vyjádření platí také pro lhl < é. Speciálně pro h = -é dostaneme
Podobně,

T(t)x

(2.24)

=-

1

. lim

27r't

K--+oo

1-e+iK

e).t R(.X, A)x d.X.

-e-iK

V důkazu [KVL92], Lemma 2.4 je ukázáno, že (2.20) spolu s (2.24) implikují odhad
lleetT(t)xll < Kllxll

pro t > O.

Tím jsme dokázali
llT(t)xll < Ke-etllxll

pro všechna

X

Ex- n X2, t >o.

K dokončení důkazu si stačí uvědomit, že x- n X 2 je hustý v x-. To je ale snadné, platí
D
totiž x- n X 2 = D((A-) 2 ) (viz. Definice 2.22 a navazující text).
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2.5.3 Generátory O-regularizovaných grup
V poslední části naší práce se budeme zabývat situací, kdy je spektrum operátoru A
lokalizováno v nějakém vertikálním pásu

S:= Sa,(3 :={,\EC : a< Re,\< /3}
a rezolventa R(,\, A) je mimo tento pás omezená. Techniku neomezeného funkcionálního
kalkulu na vertikálním pásu použijeme ke konstrukci řešení abstraktního Cauchyova problému

jtx(t) = Ax(t),
{ x(O) = xo

(ACP)
dostatečně

počáteční

podmínku x 0 .
Důležitým příkladem operátoru, jehož spektrum je lokalizováno ve vertikálním pásu, je
Schrodingerův operátor A:= i(~+ V) pro vhodný potenciál V. Jak ukázal L. Hormander
v [Ho60], Lemma 1.3, negeneruje Schrodingerův operátor (semi)grupu na prostoru V(IRn),
p -:f 2 ani v případě V = O. K překonání tohoto problému použil M.M.H. Pang v roce
1990 teorii O-regularizovaných semigrup (viz. [Pa90]).
pro

regulární

2.40 Definice. Buď X Banachův prostor a C prostý, spojitý operátor na X, rodinu
operátorů 11/ := (W(t))t;::::o C if(X) nazveme O-regularizovanou semigrupou, pokud platí
(i) W(O) =O,
(ii) CW(t +s)= W(t)W(s) pro všechna s, t > O,
(iii) W(t)x je spojitá funkce [O, oo)--+ X pro všechna x EX.
Rodinu operátorů 11/ := (W(t))tEIR C if(X) nazveme O-regularizovanou grupou pokud analogie podmínek (i)-(iii) platí pro s, t E IR.
Generátorem O-regularizované (semi)grupy 11/ rozumíme operátor

Ax := 0- 1 lim t(W(t)x - Ox)
t--+-O+

s

defi.ničním

oborem

D(A)

:= { x EX : lim

t--+-O+

t(W(t)x - Ox) E lm C}.

Naším cílem je formulovat postačující podmínky pro generátory O-regularizovaných
grup. Jako motivaci uvedeme Liuovu větu.

2.41 Věta. (K. Liu [Liu2000], Theorem 1) Nechť A generuje
na Hilbertově prostoru H. Dále nechť existuje a E IR takové, že
(2.25)

{ ,\ E

C : Re,\ < a} c g( A),

sup
ReA:::;a

potom A generuje
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silně

spojitou grupu.

silně

spojitou semigrupu

llR(,\, A) li < oo,

2.5

Aplikace 1í, 00 funkcionálního kalkulu na vertikálním pásu

Za pomoci 1{, 00 funkcionálního kalkulu na vertikálním pásu lze Liuovu větu zobecnit
do Banachova prostoru (tento výsledek je podle našich znalostí nový). Pro podrobnosti
o neceločíselných mocninách operátoru odkazujeme na [Tr], Section 1.15.
generuje silně spojitou semigrupu (T(t))t:?.O na Banachově prostoru
X Fourierova typu p. Dále nechť pro nějaké o: E JR je splněna podmínka (2.25). Volme
w > w0 (T(.)) ar > ~ - ;,, v případě p = 2 připouštíme r = O, potom A gen~ruje
(w - A)-r -regularizovanou grupu.

2.42

Věta.

Nechť A

Podle [Tr], Theerem 1.15.2 je definiční obor D((w - AY) vnořen do vhodného
interpolačního prostoru Y := (X, X 2 )r; 2 ,00 , Y := (X, X 1 )r,oo resp. Y := X pro p = 1,
1 < p < 2 resp. p = 2. Z toho plyne, že (w· - A)-r je spojitý operátor prostoru X na
prostor D((w - A)r) Y Y.
Uvědomíme si, že díky Větě A.l lze bez újmy na obecnosti předpokládat, o:> O. Tím
jsou splněny podmínky (Pl)-(P6).
Definujme W(t) := expt(A)(w - A)-r. Dokážeme, že (W(t))teIR je (w - A)-r-regula.
,
nzovana grupa.
Podle Věty 2.25 platí x+ = X a tedy expo(A)x = p+x = X pro všechna X E Y.
Z toho okamžitě plyne podmínka (i) v Definici 2.40.
Pro ověření podmínky (ii) v Definici 2.40 si stačí uvědomit, že (w - A)-r je spojitý
operátor, který komutuje s rezolventou R(A., A). Okamžitě z Definice 2.9 je tedy vidět, že
Důkaz.

kdykoliv expt(A)x existuje.
Podle

Věty

2.16 tedy

(w -A)-rW(t + s)x =(w - A)-r expt+s(A)(w - A)-rx
=(w - A)-r expt(A) exp 8 (A)(w - A)-rx
= expt(A)(w - A)-r exp 8 (A)(w - A)-rx
=W(t)W(s).
Konečně

podmínka (iii) v Definici 2.40 plyne okamžitě z Věty 2.14.
Zbývá dokázat, že generátorem (W(t))teIR je skutečně operátor A. To však plyne
z toho, že podle Věty 2.35 platí

W(t) = T(t)(w - A)-r pro t >O,
toho, že (w-A)-r komutuje s T(t) a předpokladu, že A generuje sernigrupu (T(t))t:?.O·

D

Doposud jsme předpokládali, že operátor A je generátor semigrupy (T( t) )t:?.O C 2(X).
Jak jsme již dříve ukázali na příkladu volného Schrodingerova operátoru A= i~, je tento
předpoklad někdy příliš silný. Zajímalo by nás tedy, zda je možné pomocí našich technik zkonstruovat neomezený 1-l 00 funkcionální kalkulus i pro operátory, které negenerují
semigrupu.
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Analýzou našich důkazů (viz. [Ben2]), dospějeme k tomu, že jediné místo, kde ke
konstrukci funkcionálního kalkulu skutečně využíváme předpoklad, že A je generátor semigrupy, je odhad rezolventy pomocí Hausdorffovy-Youngovy nerovnosti

jjR(w +i., A)xjjLP'(IR,X) <

jje-wtT(t)xjjLP(IR+,x)

pro x EX,

což vede na odhad (1.25)

jjR(w + i.,A)xjjLP'(IR,X) < Cllxllx

pro x EX

a jeho verzi pro adjungovanou semigrupu (2.9) na sun-duálu

To ukazuje, že namísto

předpokladů

(Pl)-(P6) lze uvažovat

předpoklady

(Pl')-(P5').

Předpoklady (P').

(Pl') X je Banachův prostor.
(P2') A: D(A) C X~ X je hustě definovaný
(P3') Existuje vertikální pás

uzavřený

operátor.

S:= Sa,(3 :={.X EC : a< Re.X< /3}
takový, že

a(A)

C

S a

sup llR(.X, A)ll < oo.
AEC\S

(P4') Existuje p E [1, 2] a konstanty C > O, w E JR takové, že w + iIR C g(A),

jjR(w +i., A)xjjLP'(IR,X) < Cllxllx
a w + iIR

pro x EX

c g(A*),

jjR(w +i., A*)x*llLP'(IR,X•) < Cllx*llx•
kde~+;,

pro x* EX*,

= 1.

(P5') Y je interpolační prostor takový, že
(i) Y := (X, X 2 )o,q pro ~ < e < 1, 1 < q nebo
(ii) p > 1 a Y := (X, X 1 )o,q pro ~ - ;, < e < 1, 1 < q, 1 = ~ + ;, nebo
(iii) p = 2 a Y :=X,
zde p je konstanta z (P4').
Lze nahlédnout, že nahradíme-li (Pl)-(P6) předpoklady (Pl')-(P5'),
Vět 2.11, 2.14, 2.16, 2.25, 2.31 a 2.34 zachována.
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zůstane

platnost

Aplikace 'H, 00 funkcionálního kalkul-u na vertikálním pásu
Okamžitě

2.5

tedy dostáváme následující netriviální

zobecnění

hlavního výsledku

článku

[Ha2003].
2.43 Věta.

X 2 ~ Y d4

Předpokládejme

(Pl ')-(P5'), označme Z jako ve Větě 2.31, potom platí
Z~ X a zobrazení f H f(A) E Z(Z) je 1i 00 funkcionální kalkulus, t.j.

(i) f (A) E 2(Z) pro všechna f E 1i 00 (S),
(ii) f (A)g(A) = (! g)(A) pro všechna f, g E 1i 00 (S),
(iii) f (A)+ g(A) = (! + g)(A) pro všechna f, g E 1i 00 (S),
(iv) l(A) =]z,
(v) (,\ - .)- 1 (A) =R(,\, A)1z pro všechna ,\~S.
Důkaz.

Zbývá dokázat pouze část (v). Podle již dříve zmíněného výsledku [Ha2003],
Proposition 2.5 platí
(,\ ,

.)-

3

(A)x

= [R(,\, A)] 3 x

pro všechna x EX

v

a zaroven

Z toho dostáváme identitu

Speciálně
(,\ -

.)-

1

x =R(,\, A)x

pro všechna x E X 2 .

Zbytek plyne z hustoty X 2 v Z.

D

Pro nás je zajímavý zejména tento

důsledek.

2.44 Důsledek. Předpokládejme (Pl ')-(P5') a označme Z jako ve Větě 2.31, potom
(expt(A)) teIR C ~(Z) je silně spojitá grupa generovaná operátorem A1z, kde

A1zx
D(A1z)

= Ax pro x E D(A1z),
= {x E D(A) n Z : Az E Z}.

Důkaz.

Zbývá ukázat, že generátorem grupy (expt(A)) teIR je skutečně operátor A z.
Označme generátor této grupy B. Potom z Věty 2.43 a vlastností 1l 00 -kalkulu plyne
1

Z toho dostáváme rovnost

definičních oborů

D(B)

= Im R(,\, B) = Im R(,\, A)1z = D(A1z)
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operátorů

samotných

Bx = Ax pro všechna x

E

D(B) = D(A1z).

D
Stejný výsledek můžeme formulovat i v řeči (w - A)-r regularizovaných semigrup.
Zde však musíme přidat předpoklad (2.26), který zaručí existenci neceločíselné mocniny
(w - A)-r (podrobněji [Tr], Section 1.15).
2.45 Důsledek.

Předpokládejme

(Pl ')-(P4 ') a

sup lltR(t, A) 11

(2.26)

buď w

> O takové, že

< oo.

t>w

Buď p konstanta z (P4') a r > ~ - ;, , v případě p = 2 připouštíme r = O, potom A
generuje (w - A)-r -regularizovanou grupu.

Tuto kapitolu zakončíme příkladem převzatým z [ZZ99], Example 4.1 ukazujícím užití
Důsledku 2.45 na Schrodingerův operátor (autoři článku [ZZ99] používají k důkazu existence (w - A )-r-regularizované grupy jiné metody).
Uvažujme operátor AP = ~ - V, kde V= V+ - V_ je potenciál s reálnými hodnotami, V+ E L~c(JRn), V_ E Kn (pro definici Katoovy třídy potenciálů Kn
odkazujeme na [Si82]) na prostoru X := LP(JRn) s definičním oborem
2.46 Příklad.

V případě p = 2 je operátor A 2 je samoadjungovaný a jak je ukázáno v [Si82], Proposition B.6.7, splňuje pro nějaké w E IR semigrupa e(A 2 -w)t Gaussovské odhady.
Podle [ZZ99], Theorem 3.2 tedy pro obecné 1 < p < oo platí odhad
(2.27)
Ještě

si

uvědomíme,

že A;= Ap'· Z odhadu (2.27) potom

ni!p - li<!
2 - 2'

okamžitě

dostáváme, že pro

r>2nl!_ll
p
2 '

jsou předpoklady Důsledku 2.45 splněny a operátor iAP generuje (1 - iAp)-r-regularizovanou semigrupu.
Podmínka ni~ - !I < ! zde zaručuje omezenost rezolventy, aby platil předpoklad
(P3'). Ve skutečnosti se jedná pouze o podmínku technickou a bylo by možné ji odstranit.

74

A. Apendix
A. l

Přeškálování semigrupy

Na různých místech v této práci je použita technika přeškálovaných semigrup (viz. [EN],
Paragraph II.2.2). Tato technika se opírá o následující větu.
A.1 Věta. Buď (T(t))ť?.O silně spojitá semigrupa na Banachově prostoru X generovaná
operátorem A, potom všechnaµ EC, a> O je (S(t))t~o, defl.novaná předpisem

S(t) := eµtT(at),
silně

spojitá semigrupa generovaná operátorem B = aA+µl s deflničním oborem D(B)
D(A). Navíc platí

=

a(S(t)) = eµta(T(at)),
a(B) = aa(A) + µ,
R(A, B) = ~R(~' A) pro A E g(B).
Jako příklad využití této věty uvedeme její aplikaci v důkazu Věty 1.26. Známe charakterizaci 1 E ap(T(27r)), z toho chceme odvodit charakterizaci pro obecné A E ap(T(t)).
Mějme t > O, A E C, zvolme µ E C tak, že A = e- 27rµ a definujme a := 2~, konečně buď
(S(t))t~o jako ve Větě A.l. Potom A E ap(T(t)) je ekvivalentní 1 E ap(S(27r)). To je podle
známé charakterizace 1 E ap(S(27r)) ekvivalentní existeci k E Z tak, že ik E ap(B). Tato
podmínka je opět podle Věty A. l ekvivalentní podmínce
ik - µ
=
27r ik - µ
a
t

E

ap

(A)

,

což je totéž jako
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A.2 Abstrakní Sobolevovy prostory
V této práci se zabýváme „regulárními orbitami" semigrupy (T(t))t~o generované operátorem A na prostoru X. Regularita orbity T(.)x v našem případě znamená {T(t)x}t~ 0 C Y
pro nějaký vhodný prostor Y. Za prostor Y často volíme Y := D(A) (jednou diferencovatelné orbity), Y := D(A 2 ) (dvakrát diferencovatelné orbity) či Y := (X, D(A))B,q (reálný
interpolační prostor). Z různých důvodů potřebujeme, aby Y byl Banachův prostor. Proto
na prostoru D(An) zavádíme normu ll·lln (viz. [EN], Sekce Il.5.a).
A.2 Definice.
Buď A generátor semigrupy (T(t))t~o na Banachově prostoru X. Pro
každé n E N defi.nujeme na prostoru D(An) normu

llxlln := llxllx + llAxllx + · · · + llAnxllx
a normovaný prostor

nazveme n-tým abstraktním Sobolevovým prostorem asociovaným k
Operátory T(t) zúžené na prostor Xn označíme

semigrupě (T(t))t~o·

Jak je dokázáno v [EN], Proposition II.5.2, Xn je Banachův prostor a (Tn(t))t~o je
silně spojitá semigrupa na Xn.

Za předpokladů jako v Defi.nici A.2 platí:
(i) Prostor Xn je Banachův pro všechna n E N.
(ii) (Tn(t))t~o je silně spojitá semigrupa na Xn.
(iii) Generátor An semigrupy (Tn(t))t~o je roven A1xn, t.j.

A.3

Věta.

Anx = Ax
pro x E D(An),
D(An) = {x E D(A) n Xn : Ax E Xn}·
Pro konzistenci zápisu označme X 0 := X, T0 (t) := T(t), A 0 := A. Lze ukázat (viz.
[EN], Corollary II.5.3), že pro A E g(A) je operátor A - An homeomorfní izomorfizmus
prostoru Xn+l na prostor Xn a semigrupy ~+ 1 , ~jsou si v tomto tohoto izomorfiznu
podobné.
A.4

Věta.

Za předpokladů jako v Defi.nici A.2 platí pro všechna n > O:

(i) D(An) = Xn+l·
(ii) Pro A E g(A) je A - An homeomorfní izomorfi.zmus prostoru Xn+l na prostor Xn.
(iii) Všechny semigrupy ~jsou podobné, přesněji
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A.2

Abstrakní Sobolevovy prostory

Věta

A.4 je zobrazena jako komutativní diagram na obr. A.I. Důsledkem této
že všechny semigrupy ~ mají stejný růst a stejné spektrální vlastnosti.

věty

je,

A.5 Příklad.

Uvažujme Laplaceův operátor A := ~ na prostoru X := LP(JR.n) s definičním oborem D(A) := W 2 ,P(JR.n). Tento operátor, jak známo, generuje silně spojitou
semigrupu vedení tepla (T(t))ť~o na LP(JR.n).
Ukážeme, že prostor X 1 asociovaný k semigrupě (T(t))t>o je homeomorfně izomorfní
s prostorem W 2,P(JR.n). Předně si uvědomíme, že X 1 = D(A) = W 2,P(JR.n), stačí tedy
ukázat ekvivalenci norem. Snadno nahlédneme

Ilf llx1

=

Ilf llLP + llAf llLP < Ilf llw

2 ,p

pro

f

E

W 2'P(JRn),

to znamená, že identita je spojitou bijekcí prostoru W 2,P(JRn) na X 1 a podle věty o uzavřeném grafu je též identita Id : X 1 -t W 2'P(JRn) spojitá. Prostory Xi, W 2'P(JRn) jsou
tedy homeomorfně izomorfní. Podobně platí, že X 2 ~ W 4 ,P(JR.n).
V této práci často používáme interpolovaný prostor (X, X 1 ) 8 ,q. Bude tedy užitečné
ukázat, jak tento prostor vypadá v našem případě. Podle [Tr], Remark 2.4.2/4 platí

kde s = (1 - B) ·O+ e· 2 = 28. Poznamenejme, že prostor ws,P(JRn) pro neceločíselné s je
definován jako Besovův prostor B;,p(lRn).
Navazující otázkou by mohlo být, pro jaká p můžeme vhodný interpolační prostor ztotožnit s prostorem W 1,P(JRn). Podle Definice 1.36 a faktu, že prostor LP(JRn) má Fourierův
typ min{p, p'}, je prostor (X, X 1 )o,p vhodný, pokud

e> I~ - ~,I= I~ - 1 1·

z toho dostáváme podmínku

1

~

-

< 1 a tedy w 1,p (1Rn) je vhodný
(i, 4).

11

pro semigrupu (T(t))ť~o pokud p E

interpolační prostor
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A.3 Extrapolační prostory
Škála abstrakních Sobolevových prostorů X, X 1 , X 2 , ... je často používaným technickým
prostředkem. V některých případech je však užitečné se v této škále posouvat i do záporných indexů. K tomu slouží extrapolační prostory.
A.6 Definice. Buď A generátor semigrupy (T(t))t~o na Banachově prostoru X. Zvolme
libovolné w > w0 (T(.)) a definujme normu

llxll-1
Zúplnění prostoru X v normě

:=

llR(w, A)xll

pro x EX.

ll·ll-1
X_1

:= compl(X,

ll·ll-1)

nazveme prvním exptrapolačním prostorem asociovaným k semigrupě (T(t))t~o· Rekurentně definujeme n-tý extrapolační prostor jako extrapolační prostor (n - 1)-ého extrapolačního prostoru

X_n
Rozšíření

:=

operátoru T(t) na prostor X_n

(X-(n-1)) _1.
označíme

T_n(t).

Poznamenejme, že Definice A.6 nezávisí na volbě w > w0 (T(.)). Různá w generují
ekvivalentní normy.
Podle následující věty (viz. [EN], Theorem II.5.5) je značení extrapolačních a Sobolevových prostorů konzistentní.
A.7

Věta.

Za předpokladů jako v Definici A.6 platí:

(i) Operátory (T_n(t))t~o tvoří silně spojitou semigrupu.
(ii) První Sobolevův prostor prvního extrapolačního prostoru je
morfní prostoru X
(X-1)i::: X.
(iii) Věty A.3 a A.4 platí pro všechna n E Z.
Větu
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A.7 lze znázornit jako komutativní diagram (obr. A.1).

homeomorfně

izo-

Extrapolační

prostory

A.3

>.-A-2

r
r

(>.-A-2)-1

T-1 (t)

X_1
>.-A-1

T(t)

(>.-A)-1

>.-Ar
T1(t)

X1

r
r

(>.-A1)-1

T2(t)

X2
>.-A2

OBR.

compl(X,

(>.-A_ i)-1

X

>.-A1

1
X_1 =
ll·ll-1)
1
X
1
X1 = (D(A), ll·lli)
1
X2=(D(A1),11·112) = (D(A 2), 11.112)
1
(>.-A2)-1

A.l.

Sobolevská

věž
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A.4 Používané

předpoklady

Předpoklady.

(Pl) X je Banachův prostor.
(P2) !Y := (T(t))ť?:.O C Sf(X) je

silně

spojitá semigrupa generovaná operátorem A.
(P3) Y je !Y-invariantní Banachův prostor takový, že X 2 cS4 Y cS4 X, kde X 2 je druhý
abstraktní Sobolevův prostor semigrupy !Y (viz. A.2).
(P4) i:IR C e(A) a rezolventa je omezená na imaginární ose, t.j.
sup llR(is, A)ll < oo.
sEIR

(P5) Y je vhodný interpolační prostor.
(P6) S := Sa,{3 je přípustný pás.
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Značení

Cauchyův

(ACP)
(Pl)
(P2)
(P3)
(P4)
(P5)
(P6)
(Pl)-(P6)
(Pl ')-(P5 ')
(SMT)
(pSMT)
(WSMT)

spektrální věta
spektrální věta pro bodové spektrum
slabá spektrální věta

N

přirozená čísla

z

celá čísla
reálná čísla
kladná čísla
záporná čísla
komplexní čísla
levá (otevřená) polorovina
pravá (otevřená) polorovina

JR
JR+
JRc
cc+
complX
linM
~(X)
~(X,Y)

1-loo (S)
V(JR,X)
V(JR, X; w(s))
fP(X)
fP(X; w(k))
C(I,X)
Ck(J, X)
S(JR)
S(JR, X)

abstraktní

problém

předpoklad

souhrně

v Sekci A.4

předpoklady

7
15
15
15
45
48
48
80
72
11
25
11

(bez nuly)

zúplnění

prostoru X
lineární obal M
spojité lineární operátory na X
spojité lineární operátory z X do Y
prostor omezených holomorfních funkcí na S
LP s hodnotami v X
vážený V s hodnotami v X
f P s hodnotami v X
vážený f P s hodnotami v X
prostor funkcí spojitých na I s hodnotami v X
prostor k-krát diferencovatelných
Schwartzův prostor
Schwartzův prostor s hodnotami v X
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Značení

XYY
X <l4 y
x~Y

(X, Y)o,q
X*

x0
X1

xk

X_1

D(A)
Im(A)
a(A)
1ly(t)
ap( A)
aa(A)
ar(A)
ar(A)
ay(A)
g(A)
R(A,A)
r(A)
ry(A)
s(A)
sa(A)
wa(T(.))
wk(T(.))
Wy(T(.))
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vnoření

prostoru X do Y

husté vnoření prostorů
X je homeomorfně izomorfní Y
reálný interpolační prostor
duální prostor
sun-duál
abstraktní Sobolevův prostor
k-tý abstraktní Sobolevův prostor
extrapolační prostor

37
76
76
78

obor operátoru (uvažován s grafovou normou ll·llA)
obor hodnot operátoru
spektrum operátoru
16
restrikce operátoru T(t)
bodové spektrum
aproximativní spektrum
16
reziduální spektrum
uzávěr reziduálního spektra
Y-spektrum
15
rezolventní množina operátoru
rezolventa operátoru
spektrální poloměr operátoru
11
Y-spektrální poloměr
16
spektrální omezení operátoru
11
12
abscisa omezenosti rezolventy operátoru
růst semigrupy
11
13
růst k-krát diferencovatelných orbit
16
Y-růst semigrupy
definiční

Rejstřík

abscisa
- omezenosti
- - rezolventy
abstraktní

Gear hartova-Prtissova
- věta 12
Greinerova
-věta 22
- - pro Y-spektrum 30
grupa
- O-regularizovaná 70

12

-Cauchyův

- - problém 7, 70
- Sobolevův
- - prostor 76
aproximativní
- spektrum 16

1t::ro kalkulus
- neomezený 46
Hausdorffova-Youngova
- nerovnost 32
hyperbolická
- sem1grupa 41

R-konvexní
- prostor 32

C- regularizovaná
-grupa 70
- semigrupa 70

interpolační

- prostor
--vhodný

33

částečný

-

( ~Nn)-součet

kalkulus

23

-Dunfordův

dichotomická
- projekce 41
dichotomie 41
- stejnoměrná
- - exponenciální

Kato11v
- potenciál 74
klasické
,
v v
7
- resen1
41

Liuova

Dunfordův

- kalkulus

-věta

70
Ljapunovova
- věta 11

43

evoluční

- semigrupa

12
metoda
- sčítací
- - regulární

extrapolační

-prostor

43

78

Fourierův

- typ 14, 32
funkcionální
- kalkulus
- - Dunfordův

23

,

43

neomezeny
- 1-l00 kalkulus 46
nerovnost
- Hausdorffova-Youngova

32

87

Rejstřík

nestabilní
- prostor

růst

43, 57

omezeni'
- spektrální 11
operátor
- Schrodingerův 70
'
pas
- přípustný

46

poloměr

- spektrální 11
- Y-spektrální 16
potenciál
- Katoův 74
problém
- abstraktní
- - Cauchyův 7, 70
projekce
- dichotomická 41
- spektrální 43, 57
prostor
- abstraktní
- - Sobolevův 76
- B-konvexní 32
- extrapolační 78
- interpolační
--vhodný 33
- nestabilní 43, 57
- Sobolevův
- - abstraktní 76
- stabilní 43, 57
-vhodný
- - interpolační 33
přípustný

-pás

46

regulární
- sčítací
--metoda

23

růst

- k-krát diferencovatelných
- - orbit 13

88

- orbit
- - k-krát diferencovatelných
- semigrupy 11
v v
'
resen1
- klasické 7
- zpětné 41

sčítací

-metoda
- - regulární 23
sem1grupa
- O-regularizovaná 70
- evoluční 12
- hyperbolická 41
Schrodingerů v
- operátor 70
Silvermanova-Toeplitzova
-věta
23
slabá
- spektrální
--věta
11
Slemrodova
-věta
13
Sobolevská
-věž
79
Sobolevův

- prostor
- - abstraktní 76
spektrální
- omezení 11
-poloměr
11
- projekce 43, 57
- věta 11
- - pro bodové spektrum
- - slabá 11
spektrum
- aproximativní 16
stabilní
- prostor 43, 57

25

13

Rejstřík

stejnoměrná

věž

- exponenciální
- - dichotomie 41
sun-duál 37, 49

- Sobolevská 79
vhodný
- interpolační
-- - prostor 33

trajektorie
-úplná 44
typ
- Fourierův 14, 32

(~Nn)-součet 23
- částečný 23
Y-rezolventa

úplná
- trajektorie

20

Y-růst

44

věta

- Gearhartova-Prtissova 12
- Greinerova 22
- - pro Y-spektrum 30
-Liuova 70
- Ljapunovova 11
- Silvermanova-Toeplitzova 23
- Slemrodova 13
- spektrální 11
- - pro bodové spektrum 25
- - slabá 11

- semigrupy 16
Y-spektrální
- poloměr 16
Y-spektrum 15
zpětné

-

řešení

41
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