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„Bazy Bernsteina: dualnosc i zastosowania" 

dr. Pawla Woznego 

Rozprawa habilitacyjna sklada siq z 6 prac opublikowanych w Journal of 
Computational and Applied Mathematics (3 prace), Journal of Approxima
tion Theory, Applied Mathematics and Computation oraz w Computer Aided 
Geometric Design. Tak wi^c rozprawa opublikowana zostala w czasopismach 
matematycznych o dobrym poziomie. Poza prac^ [H4], opublikowan^ w Ap
plied Mathematics and Computation, pozostate prace wspotautorskie ze 
Stanislawem Lewanowiczem. Wediug oswiadczenia wspolautora udzial Paw-
la Woznego oceniony jest na 50%. 

Po doktoracie w 2005 dr Wozny napisat poza t y m 8 prac, m.in. w Applied 
Mathematics and Computation, Journal of Computational and Applied Ma
thematics, Numerical Algorithms, Applied Numerical Mathematics. W t y m 3 
prace s^ samodzielne, a pozostale m a j ^ dwu lub trzech wspolautorow. 

Mathematical Reviews podaje inforniacje o 61 cytowaniach przez 30 auto-
row prac Pawla Woznego. W szczegolnosci praca [H2] jest cytowana 10 razy. 
Wediug dokumentacji kandydata ilosc cytowaii si^ga 137. Wediug serwisu 
Google Scholar liczba cytowaii wynosi 146. 

Opis dzialalnosci naukowej w autoreferacie w bardzo przejrzysty sposob 
przedstawia istot§ osiagni^c kandydata o swiadczy o dojrzalosci naukowej 
kandydata. 

Praca [HI] dotyczy koneksji pomi^dzy dwiema rodzinami wielomianow 
dwu zmiennych: wielomianow Bernsteina oraz wielomianow Jacobiego two-
rz^cych uktad ortogonalny wzgl^dem g(^stosci na trojk^cie x, y > 0, x-ty < 1. 
G^stosc zalezy od trzech parametrow. Wielomiany te zostaly wprowadzone 
przez Toma Koornwindera. W pracy podane s^ wzory koneksji w obie stro-
ny. Wspolczynniki koneksji wyrazone sq, za pomoc^ wielomianow Hahna dwu 
zmiennych. Dalej rozwaza si^ tzw. dualne wielomiany Bernsteina i problem 
koneksji wzgl(jdem wspomnianych wczesniej tro jk^tnych wielomianow Jaco
biego. Autorzy wskazuj^ na koricu pracy potencjalne zastosowanie w grafice 
komputerowej. 



Praca [H2] dotyczy tzw. dualnych uogolnionych wielomianow Bernsteina. 
Uogolnione wielomiany Bernsteina zostaly zdefiniowane przez S. Lewanowi-
cza i P. Woznego we wczesniejszej pracy z 2004, o numerze [11] z pozostalego 
dorobku kandydata. Wielomiany te s^ rozszerzeniem tzw. kwantowych wie
lomianow Bernsteina, nazywanych w literaturze g-Bernstein polynomials. W 
pracy [H2] obliczone s^ wspolczynniki koneksji pomi^dzy dualnymi uogolnio-
nymi wielomianami Bernsteina oraz tzw. duzymi kwantowymi wielomiana-
m i Jacobiego. Udowodniono tez relacj^ rekurencyjnq, dla dualnych uogolnio
nych wielomianow Bernsteina. Relacja ta nie jest jednorodna, bo wystepuje 
skladnik w postaci duzego kwantowego wielomianu Jacobiego. Jak rozumiem 
mozna ten wzor potraktowac raczej jako przedstawienie duzego kwantowego 
wielomianu Jacobiego za pomoc^ trzech dualnych uogolnionych wielomianow 
Bernsteina. 

W pracy [H3] autorzy definiuj^ czteroparametrowe wielomiany dwu zmien
nych o charakterze dyskretnym, tzn. ortogonalne wzgl(^dem miary skupionej 
na produkcie kartezjahskim k i lku ci^gow geometrycznych. Wielomiany te s^ 
uogolnieniem wielomianow wprowadzonych przez C. F. Dunkla w 1980. Wie
lomiany rozwazane przez Dunkla zwi^zane byly scisle z funkcjami sferycz-
nymi dla pewnych grup macierzy. Naturalnym pytaniem jest, czy wielomia
ny z pracy [H3] m a j ^ interpretacj§ algebraiczn^. W [H3] wyprowadzone s^ 
podstawowe wiasnosci tych wielomianow: ortogonalnosc, trojczlonowy wzor 
rekurencyjny oraz rownanie cz^stkowe g-roznicowe. 

Praca [H4] jest jedynym samodzielnym artykulem kandydata w rozpra-
wie. Dotyczy tzw. dualnych wielomianow Bernsteina z ograniczeniami. Cho-
dzi o baz^ dualn^ do wielomianow Bernsteina B^{x), gdzie j zmienia si^ od 
k do n — I, dla ustalonych liczb naturalnych k i 1. Celem pracy jest oblicze-
nie wspolczynnikow koneksji tych wielomianow wzgl^dem zwyklych wielo
mianow Bernsteina, czyli tzw. wspolczynnikow Beziera. Dowodzi si^ wzoru 
rekurencyjnego dla tych wspolczynnikow. Na tej podstawie wskazany jest 
algorytm stuzacy do obliczania wspolczynnikow, ktorego stopieh ztozonosci 
wynosi 0{n). Wczesniej znane algorytmy mialy stopieri O(n^). 

W pracach [H5] i [H6] dualne wielomiany Bernsteina uzyte sq, do obnizania 
stopnia przybhzenia tzw. krzywymi i powierzchniami Beziera w przestrzeni 
eukhdesowej. Przez krzyw^ Beziera rozumiemy funkcj^ o wartosciach w 
postaci 

i=0 

gdzie Pi e M"̂  oraz B^(t) = ( " ) t ' ( l - t ) " " ' jest wielomianem Bernsteina. 
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Chodzi o znalezienie krzywej Beziera 

1=0 

dla ustalonej liczby naturalnej m < n tak, aby zminimalizowac ustalonq, 
odleglosc zalezn^ od parametrow, konkretnie 

1 

le{l-t)^\\P^{t)-R^{t)fdt, 

przy dodatkowych ograniczeniach, ze krzywe P„ i Rm n i a j ^ te same pochod-
ne w punktach 0 i 1 do rz^du A; — 1 i / — 1, odpowiednio, gdzie k + I K m. 
W pracy [H6] pokazano jak uzyc dualnych wielomianow Bernsteina z ograni
czeniami do obliczenia wspolczynnikow Ponadto algorytm skonstruowany 
na bazie tych wzorow ma ztozonosc obliczeniow^ 0{mn), czyli duzo lepsz^ 
niz dotychczasowe algorytmy. Praca [H5] dotyczy analogicznego zagadnienia 
dla dwu zmiennych, czyli tzw. powierzchni Beziera. W mojej opinii te dwie 
prace, ze wzgl^du na zastosowania, s^ bardzo wartosciowe. 

Pozostaly dorobek spoza rozprawy habilitacyjnej liczy 13 prac i dotyczy 
w wi^kszosci zagadnieh blisko zwiq,zanych z tematem rozprawy habil itacyj
nej. Wyjq,tkiem sq trzy prace [6], [7] i [8], gdzie badane sq metody sumowania 
szeregow wolno zbieznych oraz metody obliczania funkcji pierwotnych funk-
cji oscyluj^cych lub singularnych. W pracy [7] wspolnej z Pawlem Kellerem 
podany jest algorytm sluzq,cy do obliczania wspomnianych wyzej catek, przy 
uzyciu aproksymacji za pomoc^ wielomianow Czebyszewa. Prace [6] (wspol-
na z Rafalem Nowakiem) i [8] dotyczy metody sumowania szeregow wolno 
zbieznych. Wprowadza si^ poj^cie tzw. anihilatora oraz jego przybhzenia. 

to operatory roznicowe sluz^ce do zerowania ci^gu reszt szeregu. Metody 
podane w pracach dobrze sprawdzajq, si^ dla szeregow hipergeometrycznych, 
jak rowniez rozwini^c wzgl^dem klasycznych wielomianow ortogonalnych. W 
mojej ocenie te prace s^ wartosciowe, zawieraj^ oryginalne nowe idee, podane 
s^ liczne przyklady skutecznych zastosowaii. 

Podsumowuj^c stwierdzam, ze wynik i uzyskane w rozprawie habil itacyj
nej s^ wartosciowe. Ich otrzymanie wymagato obszernej, specjalistycznej wie-
dzy, doswiadczenia i swobody w poslugiwaniu si^ wieloma wzorami rozpro-
szonymi w literaturze. Ta wiedza pozwolila m. in . na wprowadzenie do htera-
tury k i lku nowych szerszych klas wielomianow i zbadanie ich podstawowych 
wiasnosci. Rowniez pozostata cz^sc dorobku poza rozprawq, jest znacz^ca. 

W mojej opinii rozprawa habilitacyjna jest solidna, stanowi znaczny wklad 
w teori§ funkcji specjalnych i ich zastosowah numerycznych. Pomimo, ze kan-
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dydat mia l wspolautora, wartosc przeprowadzonych badan i ich zastosowaii 
jest wediug mnie wystarczaj^ca, aby spelnic ustawowe wymagania. 

W zwi^zku z powyzszym, popieram wniosek o nadanie dr. Woznemu stop
nia doktora habihtowanego nauk matematycznych w zakresie informatyki . 
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