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[H4] P. Woźny, Simple algorithms for computing the Bézier coefficients of the constrained dual Bernstein
polynomials, Applied Mathematics and Computation 219 (2012) 2521–2525.

[H5] P. Woźny, S. Lewanowicz, Constrained multi-degree reduction of triangular Bézier surfaces, using
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W paragrafie 1 omówiono pewne rodzaje baz Bernsteina, które były badane przez autora. Przedsta-
wiono tam także ich związki z rodzinami wielomianów ortogonalnych, a w szczególności część wyników
pracy [H1]. Wspomniano też o zastosowaniach baz Bernsteina w grafice komputerowej.

Główne tezy artykułów [H2] i [H4], jak również pewne wyniki z prac [H1], [H5], [H6], opisano w pa-
ragrafie 2, gdzie skupiono się na własnościach i reprezentacji dualnych baz Bernsteina różnych rodzajów.



Paragraf 3 zawiera streszczenia prac [H3], [H5] i [H6], dotyczących zastosowań baz Bernsteina i dual-
nych baz Bernsteina.

W paragrafach 4 i 5 opisano pokrótce inne wyniki uzyskane przez autora, które nie weszły w skład
rozprawy habilitacyjnej oraz przybliżono aktualnie prowadzone badania.

1. Bazy Bernsteina

Minęło właśnie sto lat od od momentu, gdy S. N. Bernstein (1880–1968) podał swój dowodu słyn-
nego twierdzenia Weierstrassa mówiącego, że zbiór wielomianów jest gęsty w przestrzeni funkcji ciągłych
w przedziale domkniętym. Jak wiadomo, dowód ten wykorzystywał istotnie wielomiany postaci

Bn
k (x) :=

(
n

k

)
xk(1− x)n−k (0 ≤ k ≤ n; n ∈ N)

nazwane obecnie wielomianami Bernsteina.
W ciągu ostatnich dziesięcioleci bazy Bernsteina doczekały się wielu uogólnień i zastosowań, głównie

w teorii aproksymacji i grafice komputerowej. W niniejszym autoreferacie streszczamy najważniejsze
wyniki dotyczące tego tematu uzyskane przez autora w ciągu ostatnich 8 lat.

1.1. Uogólnienia wielomianów Bernsteina

W ostatnim czasie pojawiło się wiele różnego rodzaju modyfikacji i uogólnień baz Bernsteina. W pa-
ragrafie tym przywołujemy te z nich, które związane są z wynikami uzyskanymi w pracach wchodzących
w skład niniejszego autoreferatu.

I tak, w roku 1996 Phillips [53] wprowadził tzw. kwantowe wielomiany Bernsteina bni (x; q) zależne od
parametru rzeczywistego q 6= 1 i zadane wzorem

bni (x; q) :=

[
n
i

]
q

xi(x; q)n−i (0 ≤ i ≤ n; n ∈ N), (1.1)

gdzie (c; q)k (k = 0, 1, . . .) jest symbolem q-Pochhammera,

(c; q)0 := 1, (c; q)k :=

k−1∏
j=0

(1− cqj) (k ≥ 1), (1.2)

natomiast [
n
i

]
q

:=
(q; q)n

(q; q)i(q; q)n−i
(i = 0, 1, . . . , n; n ∈ N) (1.3)

jest symbolem q-Newtona. Wielomiany te szybko stały się bardzo popularne o czym świadczyć może
mnogość prac dotyczących ich własności, zastosowań (głównie w teorii aproksymacji) i uogólnień. Patrz
artykuł [54] podsumowujący ostatnie wyniki związane z tym rodzajem wielomianów Bernsteina i prace
tam cytowane.

Osiem lat później Lewanowicz i Woźny w [36] zdefiniowali i zbadali uogólnione wielomiany Bernsteina

Bn
i (x;ω|q) :=

1

(ω; q)n

[
n
i

]
q

xi(ωx−1; q)i(x; q)n−i (i = 0, 1, . . . , n; n ∈ N), (1.4)

gdzie q i ω są parametrami rzeczywistymi, przy czym q 6= 1 oraz ω 6= 1, q−1, . . . , q1−n. Zauważmy, że
zarówno klasyczne wielomiany Bernsteina Bn

i , dyskretne wielomiany Bernsteina [48], [65], [66]

βni (x;N) :=
1

(−N)

(
n

i

)
(−x)i(x−N)i (0 ≤ i ≤ n ≤ N ; i, n,N ∈ N), (1.5)
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gdzie (a)k (k ∈ N) jest symbolem Pochhammera,

(a)0 := 1, (a)k := a(a+ 1) · · · (a+ k − 1) (k = 1, 2, . . .), (1.6)

jak również kwantowe wielomiany Bernsteina bni są postaciami specjalnymi lub granicznymi uogólnionych
wielomianów Bernsteina:

lim
q↑1

Bn
i (x;ω|q) = Bn

i

(
x− ω
1− ω

)
, (1.7)

lim
q↑1

Bn
i (q−x; q−N |q) = βnn−i(x;N),

Bn
i (x; 0|q) = bni (x; q).

Dodajmy, że własnościom wprowadzonych w [36, str. 64] operatorów aproksymacyjnych związanych
z wielomianami Bn

i (x;ω|q) poświęcone są prace Wanga [73] i [74] oraz artykuł [25]. Natomiast wielo-
wymiarowym wariantem uogólnionych wielomianów Bernsteina zajmowano się w artykule [40] (patrz też
paragrafy 1.2 i 3.3).

1.2. Bazy Bernsteina a wielomiany ortogonalne
W roku 1987 Ciesielski [12] podał następującą relację łączącą przesunięte wielomiany Jacobiego

R
(α,β)
i (x) (patrz np. [H2, wzór (5.1)]), dualne wielomiany Hahna Rj(λ(t); a, b,N) (patrz np. [31] oraz [H2,

str. 145]) i wielomiany Bernsteina:

R
(α,β)
i (x) =

(α+ 1)i
i!

n∑
j=0

Rn−j(λ(i);α, β, n) ·Bn
j (x) (0 ≤ i ≤ n).

Koneksję odwrotną rozważano w [64]. Pokazano tam, że (por. z [H2, wzór (5.4)])

Bn
i (x) =

n∑
j=0

UjQj(i;β, α, n) ·R(α,β)
j (x) (0 ≤ i ≤ n),

gdzie Uj są znanymi wielkościami, a Qj(t; a, b,N) — wielomianami Hahna (patrz np. [31] lub [H2,
str. 145]).

Podobne relacje łączą uogólnione wielomiany Bernsteina (1.4), duże kwantowe wielomiany Jacobiego
Pj(x, a, b, c; q), kwantowe wielomiany Hahna Qj(x; a, b,N |q) oraz dualne kwantowe wielomiany Hahna
Rj(µ(t); a, b,N |q) (patrz np. [31] oraz [36, str. 72 i 76]):

Pi(x; a, b, ω/q; q) =
n∑
j=0

Rn−j(µ(i); a, b, n|q) ·Bn
n−j(x;ω|q), (1.8)

Bn
n−i(x;ω|q) =

n∑
j=0

VjQj(q
−i; a, b, n|q) · Pj(x; a, b, ω/q; q), (1.9)

gdzie 0 ≤ i ≤ n, a Vj są znanymi wielkościami. Zobacz [36].
Dodajmy, że z podanych wzorów wynikają także koneksje zachodzące pomiędzy kwantowymi wielo-

mianami Bernsteina (1.1) i małymi kwantowymi wielomianami Jacobiego (zob. np. [31] lub [H2, str. 141]),
które uzyskano wcześniej w [3].

Zależności te wykorzystano m.in. w [H2] i [H6], np. do znalezienia jawnej postaci dualnych uogólnio-
nych wielomianów Bernsteina i udowodnienia wielu ich własności (patrz §2 i §3).

W [H1] uzyskano podobne wyniki w wypadku trójkątnych wielomianów Bernsteina dwu zmiennych

Bn
i,j(x, y) :=

(
n

i, j

)
xiyj(1− x− y)n−i−j (0 ≤ i+ j ≤ n; i, j, n ∈ N) (1.10)
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i trójkątnych wielomianów Jacobiego P (α,β,γ)
n,k (x, y), które zostały wprowadzone przez Koornwindera w [32]

(zobacz też [H1, wzór (1.6)]). Udowodniono tam, że współczynniki koneksji pomiędzy wspomnianymi
rodzinami wielomianów można zidentyfikować jako wielomiany Hahna dwu zmiennych Hn,k(s, t; a, b, c,N)
[27], [63], [72] (patrz też [H1, wzór (1.13)]). Dokładniej, zachodzą następujące tożsamości [H1]:

Bn
i,j(x, y) =

∑
0≤k≤m≤n

Em,kHm,k(j, n− i− j, α− 1
2 , β −

1
2 , γ −

1
2 , n) · P (α,β,γ)

m,k (x, y),

P
(α,β,γ)
m,k (x, y) =

∑
0≤i+j≤n

Gi,j Hm,k(j, n− i− j, α− 1
2 , β −

1
2 , γ −

1
2 , n) ·Bn

i,j(x, y), (1.11)

gdzie 0 ≤ i + j ≤ n, 0 ≤ k ≤ m ≤ n, natomiast Em,k i Gi,j są znanymi wielkościami (patrz [H1,
wzory (2.2), (2.14)]).

Dodajmy, że wzory te pozwoliły podać jawną postać tzw. dualnych trójkątnych wielomianów Bernste-
ina, którymi zajmujemy się w paragrafie 2.3.1 (patrz też §3.2). Są one także podstawą metody obniżania
stopnia trójkątnych płatów Béziera opracowanej przez Hu i Wanga w [22].

W pracy [H3] wprowadzono i zbadano duże kwantowe wielomiany Jacobiego dwu zmiennych. W [40]
wykazano m.in., że są one związane w podobny sposób z tzw. uogólnionymi wielomianami Bernsteina dwu
zmiennych (zob. (3.7)). W tym wypadku, współczynniki koneksji wyrażają się przez kwantowe wielomiany
Hahna dwu zmiennych wprowadzone przez Gaspera i Rahmana w [18]. Patrz wzór (3.8). Obserwacja ta
została istotnie wykorzystana w dowodzie cząstkowego równania q-różnicowego spełnianego przez duże
kwantowe wielomiany Jacobiego dwu zmiennych (patrz twierdzenie 3.4). Ten i inne wyniki artykułu [H3]
streszczamy w §3.3.

1.3. Bazy Bernsteina w grafice komputerowej

Ogólnie znane są szerokie zastosowania klasycznych baz Bernsteina w teorii aproksymacji. Jednak
chyba jeszcze większe znaczenie odgrywają one w grafice komputerowe, gdzie związane z nimi parame-
tryczne krzywe i powierzchnie Béziera są jednym z podstawowych narzędzi. Zobacz np. [16].

Ze względów praktycznych ważne są np. zadania obniżania stopnia krzywych i płatów Béziera, którymi
autor zajmował się w artykułach [H5], [H6], [39] i [41]. Część z uzyskanych tam wyników opisujemy
w paragrafach 3.1 i 3.2.

Warto wspomnieć, że pojawiły się także prace wprowadzające krzywe i powierzchnie Béziera odpo-
wiadające kwantowym i uogólnionym wielomianom Bernsteina (por. (1.1), (1.4)). Zobacz np. [7], [8],
[50], [51] (krzywe i powierzchnie q-Béziera) oraz [36], [40] (uogólnione krzywe i płaty Béziera).

Ostatnio, w serii prac Simeonov, Zafiris i Goldman zajmowali się różnego rodzaju uogólnieniami krzy-
wych Béziera. Rozszerzyli oni, popularną m.in. w grafice komputerowej, technikę zwaną blossomingiem
(zobacz np. [62]) wprowadzając tzw. q-blossoming, a w swoich badaniach istotnie wykorzystali własności
uogólnionych wielomianów Bernsteina Bn

i (x;ω|q). Patrz [19], [68], [69].

2. Dualność

Niech dane będą liniowo niezależne funkcje b0, b1, . . . , bn. Rozważmy przestrzeń liniową Bn rozpiętą
na tych funkcjach z iloczynem skalarnym 〈·, ·〉 : Bn × Bn → C. Mówimy, że funkcje

d
(n)
0 , d

(n)
1 , . . . , d(n)

n

tworzą bazę dualną (są funkcjami dualnymi) przestrzeni Bn względem iloczynu skalarnego 〈·, ·〉, jeśli
spełnione są następujące warunki:

lin
{
d

(n)
0 , d

(n)
1 , . . . , d

(n)
n

}
= Bn,〈

bi, d
(n)
j

〉
= δij (0 ≤ i, j ≤ n),

(2.1)
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gdzie δii = 1, a δij = 0 dla i 6= j.
Wskażmy na pewne ważne własności baz dualnych związanych z reprezentacją elementów przestrzeni

Bn i aproksymacją średniokwadratową w przestrzeni unormowanej (Bn, || · ||), gdzie || · || :=
√
〈·, ·〉.

Funkcja g ∈ Bn ma następującą reprezentację w bazie b0, b1, . . . , bn:

g =

n∑
k=0

akbk, gdzie ak :=
〈
g, d

(n)
k

〉
(k = 0, 1, . . . , n).

Element p∗,

p∗ :=

n∑
k=0

ckbk, gdzie ck :=
〈
f, d

(n)
k

〉
(k = 0, 1, . . . , n),

najlepiej przybliża funkcję f w zbiorze Bn w sensie aproksymacji średniokwadratowej, tzn.

||f − p∗|| = min
p∈Bn

||f − p||.

Zauważmy, że pozwala to na znalezienie elementu optymalnego bez odwoływania się do bazy ortogonalnej
rozważanej przestrzeni.

Biorąc pod uwagę podane własności, bazy dualne są ostatnio intensywnie badane i znajdują wiele
interesujących zastosowań, szczególnie w zadaniach aproksymacyjnych związanych z algorytmami nume-
rycznymi i grafiką komputerową. Zobacz np. [5, 11, 26, 38, 39, 41, 43, 57, 58], [H1, H2, H4, H5, H6]
(dualne wielomiany Bernsteina), [20] (dualne bazy wielomianowe), [21, 75, 80] (dualne funkcje i funkcjo-
nały B-sklejane), [4, 83–85] (uogólnione dualne bazy typu Balla), [86] (dualne bazy typu NS).

W [H2] pokazano jak znaleźć bazę dualną, gdy dysponujemy bazą ortogonalną p0, p1, . . . , pn prze-
strzeni Bn względem iloczynu skalarnego 〈·, ·〉, tzn. lin {p0, p1, . . . , pn} = Bn,

〈pi, pj〉 = hiδij (0 ≤ i, j ≤ n; hi 6= 0).

Mianowicie, zachodzi następujące twierdzenie.

Twierdzenie 2.1 ([H2]). Niech dane będą takie współczynniki αki i βkj, dla których

pk =

n∑
i=0

αkibi, bk =

n∑
j=0

βkjpj (k = 0, 1, . . . , n).

Wtedy elementy bazy dualnej wyrażają się wzorami

d
(n)
i =

n∑
k=0

h−1
k αkipk (i = 0, 1, . . . , n),

natomiast elementy p0, p1, . . . , pn bazy ortogonalnej mają następującą reprezentację w bazie dualnej:

pi = hi

n∑
k=0

βkid
(n)
k (i = 0, 1, . . . , n).

Korzystając z przywołanego twierdzenia udało się uzyskać wiele interesujących wyników dotyczących
własności i zastosowań tzw. dualnych baz Bernsteina, którym poświęcamy dużo miejsca w tym i w na-
stępnym paragrafie.

Dodajmy, że proste i numerycznie efektywne algorytmy konstrukcji baz dualnych, które nie wymagają
odwracania macierzy pełnej i nie odwołują się do znajomości bazy ortogonalnej rozważanej przestrzeni
zostały ostatnio przedstawione przez autora w [75] i [80] (patrz też §5).
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W §2.1 zajmujemy się różnymi rodzajami dualnych wielomianów Bernsteina jednej zmiennej. Na-
stępnie, w paragrafie 2.2, przedstawiamy wyniki dotyczące wyznaczania tzw. postaci Béziera dualnych
wielomianów Bernsteina. Natomiast w §2.3 opisujemy rodziny dualnych wielomianów Bernsteina dwu
zmiennych.

Wyniki przywołane we wspomnianych paragrafach odegrały kluczową rolę w algorytmach obniża-
nia stopnia krzywych i powierzchni Béziera zaproponowanych w [H5], [H6], [39] i [41] (patrz też §§3,
4). Większość z nich została zaprezentowana w refaracie wygłoszonym przez autora na zaproszenie
prof. prof. C. Brezinskiego (Université des Sciences et Technologies de Lille, Francja) i W. Gautschiego
(Purdue University, USA) podczas konferencji International Conference on Scientific Computing, S. Mar-
gherita di Pula, Sardynia, Włochy, 9–14 października 2011 r.

2.1. Dualne bazy Bernsteina jednej zmiennej
Poniżej podajemy definicje i ważniejsze własności dualnych uogólnionych wielomianów Bernsteina, du-

alnych wielomianów Bernsteina oraz dualnych dyskretnych wielomianów Bernsteina, uzyskane w pracach
[H2] i [H6].

2.1.1. Dualne uogólnione wielomiany Bernsteina
Przyjmijmy, że q ∈ (0, 1). Niech Πn oznacza przestrzeń wielomianów stopnia ≤ n. Niech Bn

j (x;ω|q)
(0 ≤ j ≤ n) będą uogólnionymi wielomianami Bernsteina [36] (patrz wzór (1.4)). Rozważmy iloczyn
skalarny postaci

〈f, g〉bqJ :=

∫ aq

ω

(x/a, qx/ω; q)∞
(x, bqx/ω; q)∞

f(x)g(x) dqx ( 0 < aq, bq < 1, ω < 0), (2.2)

gdzie ∫ b

a
f(x) dqx := b(1− q)

∞∑
k=0

f(bqk)qk − a(1− q)
∞∑
k=0

f(aqk)qk (2.3)

jest tzw. q-całką, natomiast

(c1, c2, . . . , ct; q)∞ := (c1; q)∞(c2; q)∞ · · · (ct; q)∞, (2.4)

gdzie z kolei (c; q)∞ :=
∞∏
j=0

(1− cqj) (por. z (1.2)).

Dualne uogólnione wielomiany Bernsteina stopnia n ∈ N

Dn
0 (x; a, b, ω|q), Dn

1 (x; a, b, ω|q), . . . , Dn
n(x; a, b, ω|q) ∈ Πn,

wprowadzone w [H2], definiujemy w następujący sposób:〈
Dn
i (·; a, b, ω|q), Bn

j (·;ω|q)
〉
bqJ

= δij (0 ≤ i, j ≤ n).

Przypomnijmy, że duże kwantowe wielomiany Jacobiego Pk(x; a, b, ω/q; q) (patrz np. [31] oraz [H2,
wzór (3.4)]) są ortogonalne względem iloczynu skalarnego (2.2) oraz że są one związane z uogólnionymi
wielomianami Bernsteina relacjami (1.8) i (1.9). Z faktów tych wynikają (por. twierdzenie 2.1) poniższe
reprezentacje wielomianów Dn

j (x; a, b, ω|q) oraz Pi(x; a, b, ω/q; q), których współczynniki wyrażają się,
odpowiednio, przez kwantowe wielomiany Hahna Qk(t; a, b, n|q) i dualne kwantowe wielomiany Hahna
Rj(µ(t); a, b, n|q) (patrz np. [31] oraz [H2, wzory (3.8), (3.9)]).

Twierdzenie 2.2 ([H2]). Dualne uogólnione wielomiany Bernsteina są następującą kombinacją liniową
dużych kwantowych wielomianów Jacobiego:

Dn
j (x; a, b, ω|q) =

n∑
k=0

FkQk
(
qj−n; a, b, n|q

)
· Pk(x; a, b, ω/q; q) (0 ≤ j ≤ n), (2.5)
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gdzie Fk są znanymi wielkościami (patrz [H2, wzór (3.18)]). Natomiast duże kwantowe wielomiany Ja-
cobiego mają następującą reprezentację w bazie dualnych uogólnionych wielomianów Bernsteina:

Pi(x; a, b, ω/q; q) =
n∑
j=0

Gj Rn−j(µ(i); a, b, n|q) ·Dn
j (x; a, b, ω|q) (0 ≤ i ≤ n) (2.6)

dla znanych wielkości Gj (por. [H2, wzór (3.17)]).

Tak więc, wzory (2.5) i (2.6) łączą ze sobą dualne uogólnione wielomiany Bernsteina i trzy rodziny
wielomianów ortogonalnych, tzn. duże kwantowe wielomianami Jacobiego, kwantowe wielomiany Hahna
i dualne kwantowe wielomiany Hahna.

W [H2] pokazano także, że wielomiany dualne Dn
j (x; a, b, ω|q) (0 ≤ j ≤ n) mogą być przedstawione

jako krótka kombinacja liniowa min(j, n − j) + 1 dużych kwantowych wielomianów Jacobiego z przesu-
niętymi parametrami lub argumentem.

Twierdzenie 2.3 ([H2]). Dla j = 0, 1, . . . , n prawdziwe są wzory

Dn
j (x; a, b, ω|q) = Sn,j

j∑
k=0

(bqj+1)k
(
q−j ; q

)
k

(
ωq−n−1/ab; q

)
k

(ωq; q)k (q−n/a; q)k
Pn−k

(
x; a, bqk+1, ωqk; q

)
,

Dn
n−j(x; a, b, ω|q) = Tn,j

j∑
k=0

(abqn+3)k
(
q−j ; q

)
k

(
ωq−n−1/ab; q

)
k(

aq2; q
)
k

(ωq; q)k
Pn−k

(
qk+1x; aqk+1, b, ωqk; q

)
,

gdzie Sn,j, Tn,j są znanymi wielkościami (por. [H2, wzory (3.21)–(3.23)]).

Interesująca wydaje się też prosta zależność łącząca dualne uogólnione wielomiany Bernsteina stopnia
n i n+ 1 z dużymi kwantowymi wielomianami Jacobiego.

Twierdzenie 2.4 ([H2]). Zachodzi następująca zależność rekurencyjna:

Dn+1
i (x; a, b, ω|q) = γni D

n
i (x; a, b, ω|q) + (1− γni )Dn

i−1(x; a, b, ω|q) + ϑni Pn+1(x; a, b, ω/q; q),

gdzie 0 ≤ i ≤ n + 1, Dn
−1(x; a, b, ω|q) = Dn

n+1(x; a, b, ω|q) = 0, γni := (qn−i+1 − 1)/(qn+1 − 1), a ϑni jest
znaną wielkością (patrz [H2, wzór (3.15)]).

Dodajmy jeszcze, że autorzy streszczanej tu pracy uzyskali wyniki analogiczne do podanych wy-
żej także w wypadku wielomianów dualnych do kwantowych wielomianów Bernsteina bni (x; q) (patrz
wzór (1.1)) względem iloczynu skalarnego związanego z małymi przesuniętym kwantowymi wielomianami
Jacobiego. Patrz [H2, §4].

2.1.2. Dualne wielomiany Bernsteina
W roku 1987 Ciesielski [11] wprowadził dualne wielomiany Bernsteina Dn

j ∈ Πn (j = 0, 1, . . . , n; n ∈
N) zdefiniowane w następujący sposób:〈

Dn
j , B

n
i

〉
L

= δij (0 ≤ i, j ≤ n), (2.7)

gdzie Bn
i (i = 0, 1, . . . , n) są klasycznymi wielomianami Bernsteina, a

〈f, g〉L :=

∫ 1

0
f(x)g(x) dx. (2.8)

Podał on m.in. zależność rekurencyjną łączącą dualne wielomiany Bernsteina stopnia n, n+1 i wielomiany
Legendre’a (patrz np. [31, §1.8.3]), które są ortogonalne względem iloczynu skalarnego (2.8).
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W 1998 Jüttler [26] znalazł tzw. postać Béziera wielomianów dualnych Dn
j , tj. przedstawił je jako

kombinację liniową wielomianów Bernsteina. W kontekście pewnych zadań aproksymacyjnych, dotyczą-
cych m.in. grafiki komputerowej, Jüttler rozważał też dualne wielomiany Bernsteina z ograniczeniami
D

(n,k)
i ∈ Π

(k)
n (i = k, k + 1, . . . , n− l) spełniające warunki〈

D
(n,k)
j , Bn

i

〉
L

= δij (k ≤ i, j ≤ n− k),

gdzie Π
(k)
n jest przestrzenią wielomianów, których pochodne rzędu ≤ k − 1 znikają dla t = 0 i t = 1.

Patrz też [57], [58]. Więcej o postaci Béziera dualnych wielomianów Bernsteina z ograniczeniami piszemy
w paragrafie 2.2, gdzie przedstawiono wyniki pracy [H4].

W [H2, §5] rozszerzono definicję dualnych wielomianów Bernsteina stosując iloczyn skalarny, względem
którego ortogonalne są przesunięte wielomiany Jacobiego R

(α,β)
k (patrz np. [H2, wzór (5.1)]), tzn.

〈f, g〉J :=

∫ 1

0
(1− x)αxβf(x)g(x) dx (α, β > −1). (2.9)

Dokładniej, rozważano tam dualne wielomiany Bernsteina stopnia n ∈ N

Dn
0 (x;α, β), Dn

1 (x;α, β), . . . , Dn
n(x;α, β) ∈ Πn (2.10)

spełniające następujące warunki:〈
Dn
j (·;α, β), Bn

i

〉
J

= δij (i, j = 0, 1, . . . , n).

Oczywiście Dn
i (x; 0, 0) = Dn

i (x), gdzie Dn
i są wielomianami dualnymi wprowadzonymi przez Ciesielskiego.

W wypadku dualnych wielomianów Bernsteina można uzyskać wyniki podobne do tych, które podano
w paragrafie 2.1.1 dla wielomianów Dn

i (x; a, b, ω|q). W tym celu wystarczy wykorzystać zależność gra-
niczną (1.7), łączącą uogólnione wielomiany Bernsteina i klasyczne wielomiany Bernsteina, oraz przejścia
graniczne zachodzące pomiędzy kwantowymi i klasycznymi wielomianami ortogonalnymi (zob. np. [31,
§4]). Patrz [H2, §5].

W szczególności pokazano tam, że wielomiany dualne Dn
i (x;α, β) mają następującą reprezentację

w bazie przesuniętych wielomianów Jacobiego R(α,β)
k (x):

Dn
i (x;α, β) = K−1

n∑
k=0

(−1)k
(2k/σ + 1)(σ)k

(α+ 1)k
Qk(i;β, α, n) ·R(α,β)

k (x) (0 ≤ i ≤ n), (2.11)

gdzie σ := α+β+1, K := Γ(α+1)Γ(β+1)/Γ(σ+1), a (c)k jest symbolem Pochammera (1.6). Natomiast
koneksja odwrotna ma postać

R
(α,β)
i (x) =

n∑
k=0

ZkQi(k;α, β, n) ·Dn
n−k(x;α, β) (2.12)

dla i = 0, 1, . . . , n oraz znanych wielkości Zk. Patrz [H2, twierdzenie 5.2].
Jak widać, współczynniki podanych reprezentacji wyrażają się przez wielomiany Hahna Qk(t;α, β,N)

(patrz np. [31] lub [H2, str. 145]).
We wspomnaniej pracy udowodniono też, że wielomian dualny Dn

i (x;α, β) może być wyrażony przez
krótką kombinację liniową min(i, n− i) + 1 przesuniętych wielomianów Jacobiego z przesuniętymi para-
metrami,

Dn
i (x;α, β) =

(−1)n−i(σ + 1)n
K (α+ 1)n−i(β + 1)i

i∑
k=0

(−i)k
(−n)k

R
(α,β+k+1)
n−k (x),

Dn
n−i(x;α, β) =

(−1)i(σ + 1)n
K (α+ 1)i(β + 1)n−i

i∑
k=0

(−1)k
(−i)k
(−n)k

R
(α+k+1,β)
n−k (x),
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gdzie i = 0, 1, . . . , n. Patrz [H2, wniosek 5.4]. Zauważmy, że współczynniki podanych rozwinięć nie zależą
od parametrów α i β (porównaj z twierdzeniem 2.3).

Podano tam także następujący związek rekurencyjny:

Dn+1
i (x;α, β) =

(
1− i

n+ 1

)
Dn
i (x;α, β) +

i

n+ 1
Dn
i−1(x;α, β) +$n

i R
(α,β)
n+1 (x),

gdzie 0 ≤ i ≤ n + 1, Dn
−1(x;α, β) = Dn

n+1(x;α, β) = 0, a $n
i jest znaną wielkością. Patrz [H2, twier-

dzenie 5.1]. Dodajmy, że w wypadku α = β = 0 związek ten został znaleziony wcześniej przez Ciesiel-
skiego w [11].

Ważną rolę w szybkim algorytmie obniżania stopnia krzywych Béziera z ograniczeniami zapropo-
nowanym w [H6] (patrz też §3.1) odegrały tzw. dualne wielomiany Bernsteina z ograniczeniami, które
definiujemy w następujący sposób.

Niech Π
(k,l)
n (k + l ≤ n; n, k, l ∈ N) będzie przestrzenią wielomianów stopnia ≤ n mających k-krotne

miejsce zerowe w t = 0 i l-krotne miejsce zerowe w t = 1. Zauważmy, że bazę takiej przestrzeni tworzą
np. wielomiany Bernsteina Bn

k , B
n
k+1, . . . , B

n
n−l.

Dualne wielomiany Bernsteina z ograniczeniami stopnia n ∈ N [H6]

D
(n,k,l)
k (x;α, β), D

(n,k,l)
k+1 (x;α, β), . . . , D

(n,k,l)
n−l (x;α, β) ∈ Π(k,l)

n (k + l ≤ n) (2.13)

spełniają warunki postaci 〈
D

(n,k,l)
j (·;α, β), Bn

i

〉
J

= δij (k ≤ i, j ≤ n− l).

Jak już wspomniano, w wypadku ograniczeń typu k = l i dla α = β = 0 wielomiany takie wprowadził
i badał Jüttler w [26].

W [H6] udowodniono, że dualne wielomiany Bernsteina z ograniczeniami D(n,k,l)
i (x;α, β) mogą być

wyrażone przez dualne wielomiany Bernsteina stopnia n−k−l z parametrami α+2l i β+2k (por. (2.10)).
Mianowicie, zachodzi poniższe twierdzenie.

Twierdzenie 2.5 ([H6]). Dla i = k, k + 1, . . . , n− l zachodzi relacja postaci

D
(n,k,l)
i (x;α, β) =

(
n− k − l
i− k

)(
n

i

)−1

xk(1− x)lDn−k−l
i−k (x;α+ 2l, β + 2k) (k ≤ i ≤ n− l). (2.14)

Tym samym, wszystkie własności dualnych wielomianów Bernsteina bez ograniczeń można łatwo
przenieść na dualne wielomiany Bernsteina z ograniczeniami.

Twierdzenie 2.5 wykorzystano w pracy [4] do podania jawnej (choć dość skomplikowanej) postaci
wielomianów dualnych do pewnych uogólnionych baz typu Balla.

Problem znajdowania postaci Béziera wielomianów D
(n,k,l)
i rozważano w [H4] (patrz paragraf 2.2).

Natomiast o zastosowaniach dualnych wielomianów Bernsteina z ograniczeniami więcej piszemy w pa-
ragrafie 3.1, gdzie przedstawiamy efektywny algorytmy obniżania stopnia krzywych Béziera opracowany
w [H6].

2.1.3. Dualne dyskretne wielomiany Bernsteina
Niech βni (x;N) (i = 0, 1, . . . , n ≤ N) będzie i-tym dyskretnym wielomianem Bernsteina stopnia n ∈ N

[48], [65], [66] (zob. wzór (1.5)). Niech 〈·, ·〉H oznacza iloczyn skalarny, względem którego ortogonalne są
wielomiany Hahna Qk(t;α, β,N), tzn.

〈f, g〉H :=

N∑
x=0

(
α+ x

x

)(
β +N − x
N − x

)
f(x)g(x) (α, β > −1; N ∈ N).
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Patrz np. [H6, §2].
Dualne dyskretne wielomiany Bernsteina stopnia n ∈ N [H6]

dn0 (x;α, β,N), dn1 (x;α, β,N), . . . , dnn(x;α, β,N) ∈ Πn (n ≤ N) (2.15)

definiujemy w następujący sposób:

〈dni (·;α, β,N), βni (·;N)〉H = δij (i, j = 0, 1, . . . , n).

Wykorzystując podejście z [H2], w pracy [H6, twierdzenie A.3] udowodniono, że wielomiany dualne
dni (x;α, β,N) są następującą kombinacją liniową wielomianów Hahna:

dni (x;α, β,N) = N !

n∑
k=0

(
N

k

)
(2k + σ)(α+ 1)k

(β + 1)k(k + σ)N+1
Qk(i;α, β, n) ·Qk(x;α, β,N) (0 ≤ i ≤ n), (2.16)

gdzie σ := α+ β + 1, jak również, że dla j = 0, 1, . . . , n

Qj(x;α, β, n) =
(σ + j + 1)N (−n)j

(σ + j + 1)n(−N)jN !

n∑
i=0

(
n

i

)
(α+ 1)i(β + 1)n−iQj(i;α, β, n) · dni (x;α, β,N).

Zauważmy, że w wypadku obu podanych rozwinięć ich współczynniki wyrażają się przez wielomiany
Hahna.

W [H6, twierdzenie A.3] uzyskano wynik analogiczny do przedstawionego w twierdzeniu 2.3 (patrz
§2.1.1), mianowicie:

dni (x;α, β,N) = An,i

i∑
k=0

(−i)k(−n− σ −N)k
(−n− β)k(1−N)k

Qn−k(N − x;β, α+ k + 1, N − k − 1), (2.17)

gdzie 0 ≤ i ≤ n, natomiast An,i jest znaną wielkością (por. [H6, wzór (A.12)]), co — biorąc pod uwagę, że
dni (x;α, β,N) = dnn−i(N−x;β, α,N) (patrz [H6, wniosek A.4]) — oznacza, że dualny dyskretny wielomian
Bernsteina dni (0 ≤ i ≤ n) może być przedstawiony jako prosta kombinacja min(i, n− i) + 1 wielomianów
Hahna z przesuniętymi parametrami i argumentem.

Kluczowymi dla sformułowania szybkiego i efektywnego numerycznie algorytmu obniżania stopnia
krzywych Béziera z ograniczeniami, zaproponowanego w [H6], są jednak następujące własności dualnych
dyskretnych wielomianów Bernsteina.

Twierdzenie 2.6 ([H6]). Dualne dyskretne wielomiany Bernsteina dni (x) ≡ dni (x;α, β,N) spełniają
równanie różnicowo-rekurencyjne postaci

aN (x)dni (x+ 1) + [cn(i)− cN (x)]dni (x) + bN (x)dni (x− 1) = an(i)dni+1(x) + bn(i)dni−1(x),

gdzie 0 ≤ i ≤ n ≤ N , dn−1(x) = dnn+1(x) := 0 oraz

an(x) := (x− n)(x+ α+ 1), bn(x) := x(x− β − n− 1), cn(x) := an(x) + bn(x).

Twierdzenie 2.7 ([H6]). Pomiędzy dualnymi wielomianami Bernsteina (2.10) stopnia n i m zachodzi
zależność

Dm
i (x;α, β) =

n∑
j=0

φijD
n
j (x;α, β) (n > m), (2.18)

gdzie i = 0, 1, . . . ,m, a współczynniki φij wyrażają się wzorem

φij ≡ φ(n,m)
ij (α, β) :=

(α+ 1)n−j(β + 1)j
j!(n− j)!

dmi (j;β, α, n).
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Pierwsze z twierdzeń pokazuje, że dualne dyskretne wielomiany Bernsteina dni spełniają równanie
różnicowo-rekurencyjne drugiego rzędu o prostych wielomianowych współczynnikach. Dowód tej zależno-
ści wykorzystuje istotnie postać (2.16) wielomianu dualnego dni oraz równanie różnicowe spełniane przez
wielomiany Hahna (patrz np. [31, §1.5]).

Twierdzenie 2.7 jest natomiast konsekwencją wzorów (2.11), (2.12) i (2.16). Dotyczy ono problemu
tzw. podnoszenia stopnia dualnych wielomianów Bernsteina (patrz §2.1.2), tj. przedstawienia dualnych
wielomianów Bernsteina stopnia m jako kombinacji liniowej wielomianów dualnych Dn

i stopnia wyższego
(n > m). Co jednak najważniejsze, stwierdza ono, że współczynniki φij występujące we wzorze (2.18)
można zidentyfikować jako dualne dyskretne wielomiany Bernsteina. Tym samym otrzymujemy inte-
resującą relację łączącą dwie rodziny wielomianów dualnych, tzn. dualne wielomiany Bernsteina (2.10)
i dualne dyskretne wielomiany Bernsteina (2.15).

Jak już wspomnieliśmy, wyniki te są podstawą metody obniżania stopnia krzywych Béziera opraco-
wanej w [H6]. O ich roli i zastosowaniach dokładniej piszemy w paragrafie 3.1.

2.2. Postać Béziera dualnych wielomianów Bernsteina

Dualne wielomiany Bernsteina (patrz §2.1.2) znajdują wiele zastosowań, w szczególności w pewnych
problemach teorii aproksymacji czy grafiki komputerowej. Związane są one m.in. z następującymi pro-
blemami: znajdowania przecięć krzywych parametrycznych [5], [43], [67], obniżanie stopnia krzywych
i powierzchni Béziera [39], [H5], [H6] (patrz też §3.1 i §3.2) czy aproksymacją wielomianową wymiernych
krzywych Béziera [41]. Biorąc pod uwagę wymienione zastosowania, często potrzebna jest znajomość
tzw. postaci Béziera dualnych wielomianów Bernsteina z ograniczeniami (patrz (2.13)). Chodzi tu o wy-
znaczanie współczynników Cij(n, k, l, α, β), dla których

D
(n,k,l)
i (x;α, β) =

n−l∑
j=k

Cij(n, k, l, α, β)Bn
j (x) (k ≤ i ≤ n− l). (2.19)

W roku 1998, Jüttler [26] podał jawny wzór dla współczynników Béziera dualnych wielomianów Bern-
steina bez ograniczeń dla α = β = 0 (patrz (2.7)) oraz zaproponował dość skomplikowany i drogi al-
gorytm rekurencyjnego wyznaczania postaci Béziera dualnych wielomianów Bernsteina z ograniczeniami
typu k = l dla α = β = 0. Następnie, wyniki Jüttlera zostały uogólnione przez Rababaha i Al-Natura
w [57] (k = l = 0, α, β > −1), gdzie wykazano, że

Dn
i (x;α, β) =

n∑
j=0

Cij(n, α, β)Bn
j (x) (0 ≤ i ≤ n) (2.20)

dla

Cij(n, α, β) =
(−1)i+j(
n
i

)(
n
j

) min(i,j)∑
h=0

vihvjh(2h+ β + 1)(
n+α−h
n−h

) (
n+ α+ β + h+ 1

n+ β + h+ 1

)
, (2.21)

przy czym

vmh :=

(
n+ β + h+ 1

n−m

)(
n+ α− h
n+ α−m

)
.

Wypadek k = l, α, β > −1 był rozważany przez Rababaha i Al-Natura w [58].
Zarówno metoda Jüttlera, jak i wyniki Rababaha i Al-Natura pozwalają obliczyć wszystkie współ-

czynniki postaci Béziera dualnych wielomianów Bernsteina bez ograniczeń w czasie O(n3). Jeśli chodzi
zaś o wypadek z ograniczeniami typu k = l, to zaproponowane przez nich algorytmy nie mogą znaleźć
praktycznego zastosowania ze względu na zbyt dużą złożoność obliczeniową.

W [38] podano efektywny algorytm rekurencyjnego obliczania współczynników Cij(n, k, l, α, β) dla
wszystkich k ≤ i, j ≤ n − l działający w czasie O(n2). Zauważmy, że złożoność zaproponowanej tam
metody jest więc proporcjonalna do liczby szukanych współczynników.

11



Podstawą wspomnianego algorytmu są pewne zależności zachodzące pomiędzy dualnymi wielomia-
nami Bernsteina a rodzinami ortogonalnymi przesuniętych wielomianów Jacobiego i wielomianów Hahna,
które prowadzą do następującego wyniku.

Twierdzenie 2.8 ([38]). Współczynniki C∗ij ≡ Cij(n, k, l, α, β) (patrz (2.19)) spełniają związek rekuren-
cyjny postaci

C∗i+1,j =
1

A∗(i)

{
(i− j)(2i+ 2j − 2n− α+ β)C∗ij +B∗(j)C∗i,j−1 +A∗(j)C∗i,j+1 −B∗(i)C∗i−1,j

}
,

gdzie k ≤ i ≤ n− l − 1, k ≤ j ≤ n− l, a

A∗(u) := (u− n)(u− k + 1)(u+ k + β + 1)/(u+ 1),

B∗(u) := u(u− n− l − α− 1)(u− n+ l − 1)/(u− n− 1).

Obserwacja ta odegrała ważną rolę w algorytmie aproksymacji wymiernych krzywych Béziera wielo-
mianowymi krzywymi Béziera, opracowanym w pracy [41].

W artykule [H4], będącym kontynuacją badań zapoczątkowanych w pracy [38], autor rozważał nato-
miast zadanie obliczania współczynników

Cik(n, k, l, α, β), Ci,k+1(n, k, l, α, β), . . . Ci,n−l(n, k, l, α, β) (2.22)

dla ustalonego k ≤ i ≤ n− l.
Z zależność (2.14) wynika, że wystarczy skupić się na sposobie wyznaczania postaci Béziera dualnych

wielomianów Bernsteina bez ograniczeń.
Stosując wzór (2.21) i relację (2.14), współczynniki (2.22) można obliczyć w czasie O(n2). Taką samą

złożoność ma metoda wykorzystująca twierdzenie 2.8, bo wymaga ona znajomości wszystkich współczyn-
ników Cpq(n, k, l, α, β) dla p < i oraz k ≤ q ≤ n− l.

Głównym wynikiem pracy [H4] było udowodnienie, że przy ustalonym 0 ≤ i ≤ n współczynniki
Cij(n, α, β) (zob. (2.20)) dla j = 0, 1, . . . , n mogą być wyznaczone w czasie liniowym. We wspomnia-
nej pracy pokazano bowiem, że wielkości te spełniają proste jednowymiarowe związki rekurencyjne ze
względu na zmienną j, co — biorąc pod uwagę wzór (2.21) i twierdzenie 2.8 — wydało się autorowi dość
zaskakujące. Mianowicie, prawdziwe jest następujące twierdzenie.

Twierdzenie 2.9 ([H4]). Dla 0 ≤ i ≤ n, współczynniki Cij ≡ Cij(n, α, β) spełniają niejednorodny
związek rekurencyjny pierwszego rzędu postaci

(n− j)(i+ j + β + 2)Ci,j+1 − (j + 1)(2n− i− j + α+ 1)Cij = Gij (0 ≤ j ≤ n− 1),

gdzie Gij ≡ Gij(n, α, β) jest znaną funkcją (zob. [H4, wzór (2.2)]).

Punktem wyjścia w dowodzie przywołanego twierdzenia był wzór (2.21) otrzymany przez Rababaha
i Al-Natura, do którego zastosowano algorytm Zeilbergera [52, §6]. Bezpośrednią konsekwencją tego
wyniku było kolejne twierdzenie.

Twierdzenie 2.10 ([H4]). Dla współczynników Cij ≡ Cij(n, α, β) zachodzi następujący jednorodny zwią-
zek rekurencyjny drugiego rzędu:

A(j)Ci,j−1 +B(j)Cij +D(j)Ci,j+1 = 0 (j = 0, 1, . . . , n− 1),

gdzie 0 ≤ i ≤ n, natomiast
A(j) := j(j − n− α− 1)(2n− i− j + α+ 2),

B(j) := (n− j + 1)(n− j + α+ 1)(i+ j + β + 1)−
(j + 1)(j + β + 1)(2n− i− j + α+ 1),

D(j) := (n− j)(j + β + 1)(i+ j + β + 2).
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Z twierdzeń 2.9 i 2.10 wynika, że dla ustalonego 0 ≤ i ≤ n współczynniki

Ci0(n, α, β), Ci1(n, α, β), . . . , Cin(n, α, β)

— a tym samym współczynniki (2.22) (por. twierdzenie 2.14) — mogą być obliczone w czasie liniowym
O(n), tj. o rząd szybciej niż przy stosowaniu metod z [38] czy [57].

Badania, których konsekwencją jest publikacja [H4], były prowadzone w ramach projektu badawczego
Dualne funkcje B-sklejane: konstrukcja i zastosowania (numer: OPUS 2011/01/B/ST1/01221; kierownik:
dr P. Woźny), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

2.3. Dualne wielomiany Bernsteina dwu zmiennych

W tej części autoreferatu opisujemy rodziny dualnych wielomianów Bernsteina dwu zmiennych wpro-
wadzone w pracach [H1] i [H5].

2.3.1. Dualne trójkątne wielomiany Bernsteina
Niech 〈·, ·〉T oznacza iloczyn skalarny, względem którego ortogonalne są trójkątne wielomiany Jacobiego

P
(α,β,γ)
m,k (x, y) (n ∈ N; 0 ≤ k ≤ n) [32] (zobacz też [H1, wzór (1.6)]), tj.

〈f, g〉T :=

∫ ∫
T
f(x, y)g(x, y)w

(α,β,γ)
T (x, y) dx dy,

gdzie α, β, γ > −1
2 , T jest obszarem trójkątnym postaci

T := {(x, y) : x, y ≥ 0, 1− x− y ≥ 0}, (2.23)

natomiast

w
(α,β,γ)
T (x, y) :=

Γ(α+ β + γ + 3
2)

Γ(α+ 1
2)Γ(β + 1

2)Γ(γ + 1
2)
xα−

1
2 yβ−

1
2 (1− x− y)γ−

1
2 (2.24)

jest funkcją wagową.
Dualne trójkątne wielomiany Bernsteina stopnia n ∈ N [H1]

Dn
i,j(x, y;α, β, γ) (i = 0, 1, . . . , n; j = 0, 1, . . . , n− i)

są wielomianami dwu zmiennych stopnia ≤ n, spełniającymi następujące warunki:〈
Bn
i,j , D

n
l,m

〉
T

= δilδjm (0 ≤ i+ j, l +m ≤ n),

gdzie Bn
i,j oznaczają trójkątne wielomiany Bernsteina dwu zmiennych (1.10).

W [H1, twierdzenie 3.2], wykorzystując wzór (1.11), wykazano, że wielomiany Dn
i,j(x, y;α, β, γ) mają

następującą reprezentację w bazie trójkątnych wielomianów Jacobiego:

Dn
i,j(x, y;α, β, γ) =

∑
0≤k≤m≤n

Jm,kHm,k(j, n− i− j, α− 1
2 , β −

1
2 , γ −

1
2 , n) · P (α,β,γ)

m,k (x, y),

gdzie 0 ≤ i+ j ≤ n, Jm,k są znanymi wielkościami (zob. [H1, wzór (3.7)]), a Hn,k(s, t; a, b, c,N) oznaczają
wielomiany Hahna dwu zmiennych [27], [63], [72] (patrz też [H1, wzór (1.13)]).

W [H1, twierdzenie 3.3], udało się znaleźć relację łączącą dualne trójkątne wielomiany Bernsteina z du-
alnymi wielomianami Bernsteina jednej zmiennej (por. (2.10)) oraz wielomianami Hahna i przesuniętymi
wielomianami Jacobiego jednej zmiennej.

Podano tam także związek rekurencyjny zachodzący pomiędzy dualnymi trójkątnymi wielomianami
Bernsteina stopnia n, n+ 1 i trójkątnymi wielomianami Jacobiego stopnia n+ 1. Patrz [H1, twierdzenie
3.1].
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Natomiast, w [H1, twierdzenie A.1] rozważano problem koneksji pomiędzy trójkątnymi wielomianami
Jacobiego z różnymi parametrami. Udowodniono tam, że w tym wypadku współczynniki koneksji są
iloczynem funkcji hipergeometrycznych 4F3(1) i 3F2(1).

Kluczową rolę w metodzie obniżania stopnia trójkątnych płatów Béziera, zaproponowanej w [H5]
(patrz też §3.2), odegrały tzw. dualne trójkątne wielomiany Bernsteina z ograniczeniami, których definicję
i ważną własność podajemy poniżej.

Niech będzie m ∈ N, c := (c1, c2, c3) ∈ N3, gdzie |c| := c1 +c2 +c3 < m. Niech Πc,2
m oznacza przestrzeń

wielomianów dwu zmiennych stopnia ≤ m postaci

P (x, y) = xc1yc2(1− x− y)c3Q(x, y),

gdzie Q jest wielomianem dwu zmiennych stopnia ≤ m− |c|. Wprowadzamy zbiór

Ωc
m := {(i, j) ∈ N2 : i ≥ c1, j ≥ c2, i+ j ≤ m− c3}.

Dualne trójkątne wielomiany Bernsteina z ograniczeniami stopnia m ∈ N [H5]

D
(m,c)
i,j (x, y;α, β, γ) ∈ Πc,2

m , (i, j) ∈ Ωc
m, (2.25)

gdzie α, β, γ > −1
2 , definiujem tak, aby〈

D
(m,c)
i,j (·, ·;α, β, γ), Bm

p,q

〉
T

= δipδjq, (i, j), (p, q) ∈ Ωc
m.

Dualne trójkątne wielomiany Bernsteina z ograniczeniami stopnia m wyrażają się przez dualne trój-
kątne wielomiany Bernsteina bez ograniczeń stopnia m−|c| z przesuniętymi parametrami w następujący
sposób.

Twierdzenie 2.11 ([H5]). Dla (i, j) ∈ Ωc
m prawdziwa jest równość

D
(m,c)
i,j (x, y;α, β, γ) = Vi,j · xc1yc2(1− x− y)c3D

m−|c|
i−c1,j−c2(x, y;α+ 2c1, β + 2c2, γ + 2c3),

gdzie Vi,j jest znaną wielkością (patrz [H5, wzór (A.24)]).

2.3.2. Dualne dyskretne wielomiany Bernsteina dwu zmiennych
Niech βnk,l(x, y;N) (0 ≤ k + l ≤ n ≤ N ; n, k, l, N ∈ N) będą dyskretnymi wielomianami Bernsteina

dwu zmiennych stopnia n ∈ N [48], [65],

βnk,l(x, y,N) :=
1

(−N)n

(
n

k, l

)
(−x)k(−y)l(s+ t−N)n−k−l,

a 〈·, ·〉H2 iloczynem skalarnym, względem którego ortogonalne są wielomiany Hahna dwu zmiennych
Hi,j(s, t;α, β, γ,N),

〈f, g〉H2 :=

N∑
x=0

N−x∑
y=0

(β + 1)x(γ + 1)y(−N)x+y

x!y!(−α−N)x+y
f(x, y)g(x, y) (α, β, γ > −1; N ∈ N)

(zobacz [27], [63], [72] oraz [H5, wzór (A.6)]).
Dulane dyskretne wielomiany Bernsteina dwu zmiennych stopnia n ∈ N, wprowadzone w [H5],

dnk,l(x, y;α, β, γ,N) (0 ≤ k + l ≤ n ≤ N) (2.26)

definiujemy jako wielomiany dwu zmiennych stopnia ≤ n spełniające następujące warunki:〈
βni,j(·, ·;N), dnk,l(·, ·;α, β, γ,N)

〉
H2

= δikδjl (0 ≤ i+ j, k + l ≤ n).

Wielomiany te zostały istotnie wykorzystane w nowym algorytmie szybkiego obniżania stopnia trój-
kątnych płatów Béziera z ograniczeniami przedstawionym we wspomnianej pracy (patrz też paragraf 3.2).
Główną rolę w metodzie tej odegrały poniższe własności wielomianów dnk,l(x, y;α, β, γ,N).
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Twierdzenie 2.12 ([H5]). Dualne dyskretne wielomiany Bernsteina dwu zmiennych mają następujące
przedstawienie w bazie wielomianów Hahna dwu zmiennych:

dnk,l(x, y;α, β, γ,N) =
n∑
i=0

min(i,k+l)∑
j=0

Ki,j Hi,j(k, l;α, β, γ, n) ·Hi,j(x, y;α, β, γ,N) (0 ≤ k + l ≤ n),

(2.27)
gdzie Ki,j są znanymi wielkościami (por. [H5, wzór (A.28)]).

Zauważmy, że i w tym wypadku współczynniki podanej reprezentacji wyrażają się przez wielomiany
ortogonalne — tym razem przez wielomiany Hahna dwu zmiennych.

Wykorzystując postać (2.27) dualnych dyskretnych wielomianów Bernsteina dwu zmiennych i rów-
nanie różnicowe zachodzące dla wielomianów Hahna dwu zmiennych (patrz [27], [63]) można udowodnić
poniższe twierdzenie.

Twierdzenie 2.13 ([H5]). Wielomiany dualne dnk,l(x, y) ≡ dnk,l(x, y;α, β, γ,N) spełniają następujące
równanie różnicowo-rekurencyjne:∑

i,j=−1,0,1
|i+j|≤1

ωij(x, y) dnk,l(x+ i, y + j)−
∑

i,j=−1,0,1
|i+j|≤1

ωij(k, l) d
n
k+i,l+j(x, y) = 0, (2.28)

gdzie współczynniki ωij(x, y) ≡ ωij(x, y;α, β, γ,N) są znanymi wielomianami zmiennych x i y stopnia
≤ 2 (patrz [H5, wzory (A.13)]), a dnk,l(x, y) ≡ 0 dla k < 0 lub l < 0 lub k + l > n.

W [H5, wniosek A.7] podano też związek łączący wielomiany dualne dwu zmiennych (2.26) z dualnymi
dyskretnymi wielomianami Bernsteina jednej zmiennej (2.15). Dla potrzeb opracowania wspomnianego
już algorytmu obniżania stopnia trójkątnych płatów Béziera badano tam też własności wielomianów
dualnych postaci dnk,n−k. Patrz [H5, wniosek A.8 i lemat A.10].

3. Zastosowania

Wskażemy teraz pewne zastosowania baz Bernsteina i dualnych baz Bernsteina w grafice komputero-
wej oraz teorii kwantowych wielomianów ortogonalnych.

3.1. Obniżanie stopnia krzywych Béziera z ograniczeniami
Zadanie obniżania stopnia krzywych Béziera z ograniczeniami, rozpatrywane w [H6], można opisać

następująco. Niech dana będzie krzywa Béziera Pn stopnia n o punktach kontrolnych pi ∈ Rd (i =
0, 1, . . . , n),

Pn(t) :=

n∑
i=0

piB
n
i (t) (0 ≤ t ≤ 1).

Znaleźć krzywą Béziera Rm stopnia m (m < n),

Rm(t) :=

m∑
i=0

riB
m
i (t) (ri ∈ Rd; 0 ≤ t ≤ 1),

minimalizującą wartość całki∫ 1

0
(1− t)αtβ||Pn(t)−Rm(t)||2 dt (α, β > −1), (3.1)

gdzie || · || oznacza normę euklidesową, oraz spełniającą warunki postaci

P (i)
n (0) = R(i)

n (0) (0 ≤ i < k), P (j)
n (1) = R(j)

n (0) (0 ≤ j < l), (3.2)
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gdzie z kolei k + l ≤ m.
Problem obniżania stopnia krzywych Béziera pojawia się w naturalny sposób w zastosowaniach grafiki

komputerowej. Ma on duże znaczenie m.in. dla kompresji danych czy przy wymianie informacji pomiędzy
różnego rodzaju systemami graficznymi. Ostatnio tematyka ta jest bardzo żywa o czym świadczyć może
mnogość publikacji dotyczących zadania obniżania stopnia krzywych Béziera dla różnych funkcji błędu
i przy różnych ograniczeniach. Patrz np. [1, 2, 6, 9, 10, 15, 17, 33, 46, 47, 59–61, 70, 71].

Zauważmy, że złożoność wcześniejszych metod rozwiązywania postawionego wyżej zadania wynosi
O(n3). Powodem tego jest fakt, że większość autorów stosuje podejście standardowe polegające na
zamianie postaci Béziera krzywej oryginalnej Pn na jej postać Jacobiego (tj. na kombinację liniową prze-
suniętych wielomianów Jacobiego) — co kosztuje właśnie O(n3) operacji arytmetycznych — następnie
dokonuje obniżenia stopnia, a dopiero w ostatnim kroku powraca do postaci Béziera, uzyskując w ten
sposób punkty kontrolne krzywej Rm.

Opiszemy teraz metodą obniżania stopnia zaproponowaną w [H6], która istotnie wykorzystuje własno-
ści dualnych wielomianów Bernsteina z ograniczeniami (patrz §2.1.2) i ich związki z dualnymi dyskretnymi
wielomianami Bernsteina (patrz §2.1.3). Dzięki zastosowaniu baz dualnych udało się sformułować algo-
rytm, którego złożoność wynosi O(mn), gdzie n jest stopniem krzywej oryginalnej, a m — stopniem
krzywej Rm.

Punkty kontrolne r0, r1, . . . , rk−1 oraz rm, rm−1, . . . , rm−l+1 są zdeterminowane przez warunki (3.2).
Można wykazać, że pozostałe punkty kontrolne są postaci

ri =

n−l∑
j=k

wj

〈
Bn
j , D

(m,k,l)
i

〉
J

(k ≤ i ≤ m− l),

gdzie D(m,k,l)
i są dualnymi wielomianami Bernsteina z ograniczeniami (patrz (2.13)), a wj (k ≤ j ≤ n− l)

są znanymi oraz niezależnych od i wielkościami. Patrz [H6, twierdzenie 4.1].
Zadanie obniżania stopnia zostało tym samym sprowadzone do wyznaczenia

Φij ≡ Φ
(n,m,k,l)
ij (α, β) :=

〈
Bn
j , D

(m,k,l)
i

〉
J

dla k ≤ i ≤ m− l, k ≤ j ≤ n− l.
Zauważmy, że wielkości Φij występują w następującym związku łączącym dualne wielomiany Bern-

steina z ograniczeniami stopnia n i m:

D
(m,k,l)
i (x;α, β) =

n−l∑
j=k

ΦijD
(n,k,l)
j (x;α, β) (k ≤ i ≤ m− l; n > m).

Z twierdzenia 2.5 i twierdzenia 2.7 wynika, że

Φij =

(
m− k − l
i− k

)(
n

j

)(
m

i

)−1 (α+ 2l + 1)n−l−j(β + 2k + 1)j−k
(n− k − l)!

Ψij ,

gdzie wielkości Ψij wyrażają się przez dualne dyskretne wielomiany Bernsteina (2.15) postaci

Ψij ≡ Ψ
(n,m,k,l)
ij (α, β) := dm−k−li−k (j − k;β + 2k, α+ 2l, n− k − l).

Patrz [H6, twierdzenie 3.2]. Trzeba zatem wyznaczyć (n−k− l+1)(m−k− l+1) elementów następującej
tablicy Ψ:

Ψkk Ψk,k+1 · · · Ψk,n−l
Ψk+1,k Ψk+1,k+1 · · · Ψk+1,n−l

...
... · · ·

...
Ψm−l,k Ψm−l,k+1 · · · Ψm−l,n−l
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Algorytm obliczania wszystkich elementów Ψij w czasie O(mn), a więc proporcjonalnym do ich liczby,
podano w [H6, §5]. Przebiega on w dwóch etapach. Najpierw w czasie O(n) wyznaczany jest rekurencyjnie
pierwszy wiersz tablicy Ψ, a wykorzystuje się do tego m.in. wzór (2.17). Elementy kolejnych wierszy
oblicza się w czasie O(mn) stosując następujące twierdzenie będące konsekwencją równania różnicowo-
rekurencyjnego spełnianego przez dualne dyskretne wielomiany Bernsteina (por. twierdzenie 2.6).

Twierdzenie 3.1 ([H6]). Wielkości Ψij spełniają związek rekurencyjny postaci

Ψi+1,j = {A(n, j)Ψi,j−1 + [C(m, i)− C(n, j)]Ψij +B(n, j)Ψi,j+1 −A(m, i)Ψi−1,j}/B(m, i),

gdzie k ≤ i ≤ m− l − 1, k ≤ j ≤ n− l, natomiast

A(r, s) := (k − s)(r+ l− s+ α+ 1), B(r, s) := (s+ l− r)(k + s+ β + 1), C(r, s) := A(r, s) +B(r, s).

Twierdzenie to mówi, że element Ψi+1,j może być wyznaczony przy pomocy trzech sąsiednich elemen-
tów wiersza i-tego oraz jednego elementu wiersza (i− 1)-szego, według poniższego schematu.

Ψi−1,j

↓
Ψi,j−1 Ψij Ψi,j+1

↘ ↓ ↙
Ψi+1,j

W [H6, §6] przedstawiono przykłady zastosowania opisanej metody, dotyczących m.in. doboru para-
metrów k, l oraz α, β, a przeprowadzone eksperymenty pokazują, że jest ona stabilna numerycznie.

Według wiedzy autora jest to w tej chwili najszybsza metoda obniżania stopnia krzywych Béziera
z ograniczeniami typu (3.2) minimalizująca błąd średniokwadratowy (3.1).

3.2. Obniżanie stopnia trójkątnych płatów Béziera z ograniczeniami
Przedstawimy teraz metodę obniżania stopnia trójkątnych płatów Béziera jaką zaproponowano w [H5].
Dla liczb naturalnych n > m oraz wektora c := (c1, c2, c3) ∈ N3, spełniającego warunek |c| :=

c1 + c2 + c3 < m, wprowadzamy następujące zbiory:

Θn :=
{

(i, j) ∈ N2 : i+ j ≤ n
}
, Θm :=

{
(i, j) ∈ N2 : i+ j ≤ m

}
,

Ωc
m :=

{
(i, j) ∈ N2 : i ≥ c1, j ≥ c2, i+ j ≤ m− c3

}
, Γc

m := Θm\ Ωc
m.

Niech Pn będzie trójkątnym płatem Béziera stopnia n o punktach kontrolnych aij ∈ Rd,

Pn(x, y) :=
∑

(i,j)∈Θn

aijB
n
i,j(x, y), (x, y) ∈ T,

gdzie Bn
i,j są trójkątnymi wielomianami Bernsteina dwu zmiennych (por. (1.10)), a T jest obszarem

trójkątnym (2.23). Niech dane będą punkty

gij ∈ Rd dla (i, j) ∈ Γc
m.

Zadanie obniżania stopnia trójkątnych płatów Béziera z ograniczeniami, rozważane w [H5], polega
na znalezieniu trójkątnej powierzchni Béziera Qm mniejszego stopnia m,

Qm(x, y) :=
∑

(i,j)∈Θm

eijB
n
i,j(x, y), (x, y) ∈ T,

minimalizującej wartość całki∫ ∫
T
w

(α,β,γ)
T (x, y)||Pn(x, y)−Qm(x, y)||2 dx dy,

17



dla której punkty kontrolne o wskaźnikach (i, j) ∈ Γc
m są z góry ustalone, tj.

eij = gij , (i, j) ∈ Γc
m, (3.3)

gdzie w(α,β,γ)
T jest funkcją wagową zadaną wzorem (2.24), a || · || oznacza odległość eukidesową.

Zadanie obniżania stopnia trójkątnych płatów Béziera ma podłoże praktyczne związane m.in. z kom-
presją danych i kompatybilnością różnego rodzaju systemów graficznych. Wydaje się jednak, że w takiej
ogólności nie było ono wcześniej rozważane. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia (3.3). Mogą być
one wykorzystane np. do stworzenia lub utrzymania gładkiego połączenia pomiędzy kilkoma płatami
trójkątnymi, których stopień obniżamy (por. [16, §18.7]).

Wcześniejsze wyniki dotyczące różnie stawianego i rozwiązywanego problemu obniżania stopnia trój-
kątnych płatów Béziera można znaleźć np. w [22–24], [30] (por. z [44]), [45, 55, 56].

Opiszemy teraz pokrótce najistotniejsze części metody obniżania stopnia opracowanej w [H5]. Mia-
nowicie, wykazano tam, że dla (i, j) ∈ Ωc

m punkty kontrolne eij płata Qm, dające minimalną wartość
całki (3.3), wyrażają się wzorem

eij =
∑

(p,q)∈Θn

a∗pqΦ
ij
pq, (i, j) ∈ Ωc

m,

gdzie
Φij
pq ≡ Φij

pq(n,m,α, β, γ, c) :=
〈
D

(m,c)
i,j , Bn

p,q

〉
T
,

D
(m,c)
i,j są dualnymi trójkątnymi wielomianami Bernsteina z ograniczeniami (patrz §2.3.1, wzór (2.25)),

natomiast a∗ij są łatwymi do wyznaczenia wielkościami (patrz [H5, wzór (3.8)]).

Tak więc, zadanie sprowadza się do obliczenia Φij
pq dla (i, j) ∈ Ωc

m oraz (p, q) ∈ Θn. Autorzy poka-
zali, że wielkości te można przedstawić za pomocą dualnych dyskretnych wielomianów Bernsteina dwu
zmiennych (2.26) postaci

Ψij
pq ≡ Ψij

pq(n,m,α, β, γ, c) := d
m−|c|
jc,kc

(qc, rc;α+ 2c1 − 1
2 , β + 2c2 − 1

2 , γ + 2c3 − 1
2 , n− |c|), (3.4)

gdzie jc := j − c2, kc := m− i− j + c2, qc := q − c2, rc := n− p− q − c3. Patrz [H5, lemat 4.1].
Obserwacja ta jest kluczowa, bowiem implikuje ona następujący związek rekurencyjny dla wielkości

Ψij
pq (por. zależność (2.28), §2.3.2).

Twierdzenie 3.2 ([H5]). Dla (i, j) ∈ Ωc
m oraz p, q ≥ 1, p + q ≤ n, wielkości (3.4) spełniają związek

rekurencyjny postaci ∑
h,l=−1,0,1
|h+l|≤1

ωhl(qc, rc) Ψij
p−h−l,q+h −

∑
h,l=−1,0,1
|h+l|≤1

ωhl(jc, kc) Ψi−h−l,j+h
pq = 0 (3.5)

dla znanych współczynników ωhl (patrz [H5, wzór (4.3)]).

Wprowadzamy tablicę trójkątną Ψ∆ := [Ψij ](i,j)∈Ωc
m

zawierającą bloki trójkątne Ψij := [Ψij
pq](p,q)∈θn .

Zauważmy, że związek rekurencyjny (3.5) łączy ze sobą elementy siedmiu następujących bloków:

Ψi−1,j+1 Ψi,j+1

Ψi−1,j Ψij Ψi+1,j

Ψi,j−1 Ψi+1,j−1

Wykorzystując twierdzenie 3.2, jak również pewne inne własności dualnych dyskretnych wielomianów
Bernsteina dwu zmiennych (zobacz [H5, §4, §A.4]), wszystkie elementy tablicy Ψ∆ mogą być obliczone
w czasie O(m2n2), czyli proporcjonalnym do ich liczby. Patrz [H5, §4].
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Tym samym złożoność opisanej tu metody znajdowania punktów kontrolnych eij , (i, j) ∈ Ωc
m, płata

Qm wynosi właśnie O(m2n2), gdzie n jest stopniem powierzchni wyjściowej, a m — stopniem powierzchni
Qm. Według wiedzy autora, jest to w tej chwili najogólniejsza i najszybsza metod obniżania stopnia
trójkątnych powierzchni Béziera z ograniczeniami. Algorytm zaproponowany w [H5] został zrealizowany
w języku obliczeń symbolicznych MapleTM i jest dostępny pod adresem http://www.ii.uni.wroc.pl/
~pwo/programs.html.

Postępując podobnie i bazując na wynikach uzyskanych w [H6], Lewanowicz i Woźny opracowali także
szybki algorytm obniżania stopnia tensorowych płatów Béziera z ograniczeniami. Patrz [38].

3.3. Duże kwantowe wielomiany Jacobiego dwu zmiennych
Jak wiadomo, wielomiany ortogonalne jednej zmiennej — zarówno te klasyczne, zmiennej dyskretnej,

jak i ich kwantowe odpowiedniki — odgrywają ważną rolę w wielu działach matematyki, fizyki czy chemii
oraz innych nauk związanych z teorią aproksymacji. Ze względu na łączące je zależności zostały one ujęte
w hierarchię zwaną tablicą Askeya. Patrz np. [31].

W podobny schemat można ująć też wielomiany ortogonalne wielu zmiennych. W szczególności,
możliwe jest stworzenie wielowymiarowego odpowiednika tzw. kwantowej części tablicy Askeya (inaczej:
tablicy q-Askeya; patrz np. [31, §3]).

Konkretnymi rodzinami kwantowych wielomianów ortogonalnych wielu zmiennych zajmowali się m.in.
Dunkl [13], który wprowadził kwantowe wielomiany Hahna dwu zmiennych i małe kwantowe wielomiany
Jacobiego dwu zmiennych oraz Gasper i Rahman [18], którzy badali kwantowe wielomiany Racah wielu
zmiennych i ich warianty lub wypadki graniczne, tj. kwantowe wielomiany Hahna, Krawtchouka, Meixnera
i Charliera wielu zmiennych. Ogólną teorię dyskretnych wielomianów ortogonalnych wielu zmiennych
można znaleźć w [82].

W tej części autoreferatu streścimy wyniki uzyskane w artykule [H3], gdzie wprowadzono i zbadano
nową, czteroparametrową rodzinę wielomianów ortogonalnych, tzw. duże kwantowe wielomiany Jacobiego
dwu zmiennych, uzupełniając tym samym dwuwymiarowy odpowiednik schematu q-Askeya. Dodajmy
już teraz, że przedstawione niżej wyniki łączą się w naturalny sposób z uogólnionymi wielomianami
Bernsteina dwu zmiennych [40], na co chcemy zwrócić tu szczególną uwagę.

Niech Pm(t;A,B,C; q) oznacza m-ty duży kwantowy wielomian Jacobiego jednej zmiennej t (patrz
np. [31, §3] oraz [H3, str. 1554]). Duże kwantowe wielomiany Jacobiego dwu zmiennych definiujemy
w następujący sposób:

Pn,k(x, y; a, b, c, d; q) := Pn−k(y; a, bcq2k+1, dqk; q) yk(dq/y; q)k Pk (x/y; c, b, d/y; q) ,

gdzie n ∈ N, k = 0, 1, . . . , n, q ∈ (0, 1), parametry a, b, c, d spełniają warunki 0 < aq, bq, cq < 1, d < 0,
natomiast (c; q)k jest symbolem q-Pochhammera (1.2).

W wypadku d = 0 wielomiany Pn,k(x, y; a, b, c, 0; q) redukują się do wielomianów, które są blisko
związane z małymi kwantowymi wielomianami Jacobiego dwu zmiennych wprowadzonymi przez Dunkla
w [13], a przy przejściu granicznym dla q → 1 otrzymujemy trójkątne wielomiany Jacobiego P (α,β,γ)

m,k (x, y)
[32], [14]. Patrz [H3, §2, str. 1555].

Wykorzystując własności dużych kwantowych wielomianów Jacobiego jednej zmiennej, w [H3, twier-
dzenie 2.1] pokazano, że rodzina wielomianów Pn,k (0 ≤ k ≤ n; n ∈ N) jest ortogonalna względem
nieujemnej funkcji wagowej

W (x, y; a, b, c, d; q) :=
(dq/y, x/(cy), x/d, y/a, y/d; q)∞
y (d/(cy), cqy/d, x/y, bx/d, y; q)∞

i iloczynu skalarnego postaci

〈f, g〉bqJ2 :=

∫ aq

dq

∫ cqy

dq
W (x, y; a, b, c, d; q)f(x, y)g(x, y) dqx dqy

(por. (2.3), (2.4)). Podano tam także związki rekurencyjne dla dużych kwantowych wielomianów Jaco-
biego dwu zmiennych. Dokładniej, prawdziwe jest następujące twierdzenie.
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Twierdzenie 3.3 ([H3]). Niech będzie

Pn := [Pn,0, Pn,1, . . . , Pn,n]T (n = 0, 1, . . .), (3.6)

gdzie Pn,k ≡ Pn,k(x, y; a, b, c, d; q). Duże kwantowe wielomiany Jacobiego dwu zmiennych spełniają nastę-
pujące związki rekurencyjne:

zPn = An,zPn−1 +Bn,zPn + Cn,zPn+1 (z = x, y),

gdzie P−1 := 0, natomiast An,z, Bn,z i Cn,z są macierzami o rozmiarach, odpowiednio, (n+ 1)× (n+ 2),
(n+ 1)× (n+ 1) i (n+ 1)× n. Macierze An,y, Bn,y i Cn,y są przekątniowe, a macierze An,x, Bn,x, Cn,x
— trójprzekątniowe (jawną postać tych macierzy podano w [H3, patrz wzory (2.6)–(2.13)]).

Duże kwantowe wielomiany Jacobiego dwu zmiennych Pn,k są ściśle związane z ortogonalnymi kwanto-
wymi wielomianami Hahna dwu zmiennych Hn,k(x, y; a, b, c,N ; q) [18] (patrz też [40, wzór (4.3)]) i z uogól-
nionymi wielomianami Bernsteina dwu zmiennych Bn

k,l(x, y;ω|q) [40],

Bn
k,l(x, y;ω|q) := (ω; q)−1

n

[
n
k, l

]
q

xk (ω/x; q)k y
l (x/y; q)l (y; q)n−k−l (3.7)

(por. (1.4)), gdzie 0 ≤ k + l ≤ n, q 6= 1 i ω 6= 1, q−1, . . . , q1−n są parametrami rzeczywistymi, a[
n
k, l

]
q

:=
(q; q)n

(q; q)k (q; q)l (q; q)n−k−l

jest tzw. uogólnionym symbolem q-Newtona (por. (1.3)). Mianowicie, w [40, twierdzenie 4.1] udowodniono
następującą zależność:

Bn
k,l(x, y;ω|q) =

n∑
i=0

min(i,k+l)∑
j=0

Fi,j Hi,j(k, l; a
−1, b−1, c−1, n; q−1) · Pi,j(x, y; a, b, c, ω/q; q) (3.8)

dla znanych wielkości Fi,j oraz 0 ≤ k + l ≤ n.
Biorąc pod uwagę zależności zachodzące pomiędzy bazami Bernsteina a wielomianami ortogonalnymi,

które podano w paragrafie 1.2, relacja ta potwierdza nieprzypadkowość definicji uogólnionych wielomia-
nów Bernsteina wielu zmiennych jaką zaproponowano w [40].

Wynik ten przywołujemy też z innego powodu. Był on bowiem podstawowym narzędziem w dowodzie
cząstkowego równania q-różnicowego spełnianego przez wielomiany Pn,k (patrz [H3, str. 1559–1560]), które
podajemy w formie poniższego twierdzenia.

Twierdzenie 3.4 ([H3]). Duże kwantowe wielomiany Jacobiego dwu zmiennych

Pn,k(x, y; q) ≡ Pn,k(x, y; a, b, c, d; q) (0 ≤ k ≤ n; n ∈ N)

spełniają następujące cząstkowe równanie q-różnicowe drugiego rzędu:

LnPn,k(x, y; q) ≡{ l11(x)Dq,xDq−1,x + l22(y)Dq,yDq−1,y + l−12(x, y)Dq−1,xDq−1,y

+ l+12(x, y)Dq,xDq,y +m1(x)Dq,x +m2(y)Dq,y + µnI}Pn,k(x, y; q) = 0,

gdzie
l11(x) := (x− dq)(x− acq2), l22(y) := (y − aq)(y − dq),

l−12(x, y) := q−1(x− dq)(y − aq), l+12(x, y) := acq3(bx− d)(y − 1),

m1(x) :=
{

(abcq3 − 1)(x− 1)− (acq2 − 1)(dq − 1)
}
/(q − 1),

m2(y) :=
{

(abcq3 − 1)(y − 1)− (aq − 1)(dq − 1)
}
/(q − 1),

µn := −q1−n(qn − 1)(abcqn+2 − 1)/(q − 1)2,
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I oznacza operator identycznościowy, a Dq,x, Dq,y są operatorami q-różnicowymi postaci

Dq,xf(x, y) :=
f(qx, y)− f(x, y)

(q − 1)x
, Dq,yf(x, y) :=

f(x, qy)− f(x, y)

(q − 1)y
. (3.9)

4. Inne wyniki

Już w czasie studiów autor zainteresował się tematyką funkcji specjalnych, wielomianów ortogonal-
nych i ich zastosowań w analizie numerycznej. Jako student i doktorant, prowadził badania dotyczące
algorytmów konstrukcji związków rekurencyjnych dla współczynników Fouriera rozwinięć ortogonalnych.
Ich wynikiem były prace [35], [77] i [37]. Drugi z wymienionych artykułów powstał w oparciu o pracę
magisterską autora [76], a trzeci stanowił fragment jego pracy doktorskiej [78].

W wyniku współpracy z prof. prof. I. Areą, E. Godoyem (Universidade de Vigo, Hiszpania), S. Le-
wanowiczem (Uniwersytet Wrocławski) i A. Ronveaux (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix,
Belgia) autor zainteresował się bazami Bernsteina i ich uogólnieniami. W artykule [3] zajmowano się wła-
snościami kwantowych wielomianów Bernsteina (1.1) i ich związkami z małymi kwantowymi wielomia-
nami Jacobiego. Badania te doprowadziły do wprowadzenia przez Lewanowicza i Woźnego uogólnionych
wielomianów Bernsteina (1.4), których własnościom poświęcono pracę [36]. Wielowymiarowy wariant
uogólnionych wielomianów Bernsteina zdefiniowano i zbadano w [40].

Wyniki prac [3] i [36] nie wiążą się w żaden sposób z tematyką doktoratu. Zostały jednak opublikowane
jeszcze przed jego obroną i nie mogły wejść w skład rozprawy habilitacyjnej.

W kręgu zainteresowań autora są także metody przyspieszania zbieżności, a w szczególności sumo-
wania szeregów wolnozbieżnych. Tej tematyce poświęcona jest praca [81] stanowiąca część rozprawy
doktorskiej Nowaka [49]. Zaproponowano tam nowy sposób przyspieszania zbieżności szeregów, który
szczególnie dobrze sprawdza się w wypadku wolnozbieżnych szeregów hipergeometrycznych, ich kwanto-
wych odpowiedników oraz pewnych rozwinięć ortogonalnych. Szybką i efektywną numerycznie realizację
tej metody opracowano w [79]. Wyniki tych prac były prezentowane na zaproszenie prof. prof. E. J. We-
nigera (Universität Regensburg, Niemcy) i C. Brezinskiego (Université des Sciences et Technologies de
Lille, Francja) podczas dwóch odczytów na konferencji Approximation and extrapolation of convergent
and divergent sequences and series, CIRM Luminy, Francja, 28 września–2 października 2009 r.

W pracy [29] zbadano błąd i zbieżność metody całkowania funkcji szybko oscylujących zaproponowa-
nej przez Kellera w [28], a wykorzystano do tego pewne własności operatorów różnicowych związanych
z metodą Lewanowicza konstrukcji związków rekurencyjnych dla współczynników Czebyszewa [34].

5. Aktualnie prowadzone badania

Badania prowadzone przez autora w ostatnim czasie dotyczą głównie wielomianów ortogonalnych,
matematycznych metod grafiki komputerowej oraz ogólnej teorii i zastosowań baz dualnych.

I tak, w przyjętym właśnie do druku artykule [42] udowodniono, że duże kwantowe wielomiany Ja-
cobiego dwu zmiennych Pn,k(x, y; a, b, c, d; q) [H3] (patrz też §3.3) spełniają następujące cztery relacje
struktury :

σ±1 (x, y)Dq±1,xPn = F±n,1Pn−1 +G±n,1Pn +H±n,1Pn+1,

σ±2 (x, y)Dq±1,yPn = F±n,2Pn−1 +G±n,2Pn +H±n,2Pn+1,

gdzie użyto oznaczeń (3.6), (3.9), natomiast σ±i (i = 1, 2) są wielomianami dwu zmiennych stopnia ≤ 2,
a F±n,i, G

±
n,i, H

±
n,i, (i = 1, 2) — macierzami trójprzekątniowymi odpowiednich rozmiarów.

W wypadku d = 0, związanym z małymi kwantowymi wielomianami Jacobiego dwu zmiennych [13],
podano jawną postać macierzy F±n,i, G

±
n,i, H

±
n,i (i = 1, 2). Stosując przejścia graniczne, uzyskano stąd

jawne wzory dla współczynników relacji struktury trójkątnych wielomianów Jacobiego [32], [14], które
nie były dotąd znane.
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W artykule [80] rozważany jest problem konstrukcji baz dualnych w ogólnej sytuacji (por. (2.1)).
Zaproponowano tam algorytm rekurencyjnego znajdowania baz dualnych, który nie wymaga odwracania
macierzy pełniej ani znajomości bazy ortogonalnej rozważanej przestrzeni (por. twierdzenie 2.1).

Szybsza o jeden rząd metoda konstrukcji baz dualnych w ogólnym wypadku została ostatnio przed-
stawiona przez autora w pracy [75], która niebawem zostanie zgłoszona do druku. Nową metodę zop-
tymalizowano pod kątem konstrukcji tzw. dualnych funkcji B-sklejanych, które mogą znaleźć szerokie
zastosowanie w grafice komputerowej, np. w problemach obniżania stopnia czy usuwania węzłów krzy-
wych i powierzchni sklejanych.

Badania dotyczące baz dualnych są wykonywane w ramach projektu badawczego Dualne funkcje B-
sklejane: konstrukcja i zastosowania (numer: OPUS 2011/01/B/ST1/01221; kierownik: dr P. Woźny),
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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[38] S. Lewanowicz, P. Woźny, Bézier representation of the constrained dual Bernstein polynomials,
Applied Mathematics and Computation 218 (2011) 4580–4586.

[39] S. Lewanowicz, P. Woźny, Multi-degree reduction of tensor product Bézier surfaces with general
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