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Teoria Dunkla ma swoje pocza̧tki w teorii funkcji specjalnych jednej zmiennej i radialnej analizie
fourierowskiej. Jest dobrze znanym faktem, że funkcje Bessla sa̧ zwia̧zane z analiza̧ fourierowska̧
funkcji radialnych w przestrzeniach euklidesowych, a wielomiany Jacobiego z analiza̧ fourierowska̧
funkcji radialnych na sferze. Naturalnym pytaniem, jakie można zadać, jest uogólnienie rezultatów
tego rodzaju na inne przestrzenie symetryczne (w tym na przypadek wielowymiarowy). Okazuje
siȩ, że w przypadku riemannowskich przestrzeni symetrycznych uogólnione funkcje sferyczne moga̧
być zapisane jako funkcje specjalne wielu zmiennych zależa̧ce od dyskretnego zbioru parametrów.
Bylo to motywacja̧ do wprowadzenia nowego rodzaju naturalnie powia̧zanych operatorów pierwszego rzȩdu, które bylyby uogólnieniem klasycznych pochodnych kierunkowych uwzglȩdniaja̧cym
symetrie.
W przelomowym artykule z 1989 roku Charles F. Dunkl wprowadzil nowy rodzaj operatorów
różnicowo-różniczkowych, wspólcześnie znanych jako operatory Dunkla. Okazaly siȩ one być kluczowym narzȩdziem w badaniu funkcji specjalnych z symetriami odbiciowymi i pozwolily na zbudowanie teorii funkcji specjalnych i transformat calkowych zwia̧zanych z grupami symetrii. Poza
analiza̧ matematyczna̧ i teoria̧ funkcji specjalnych, teoria ta ma glȩbokie powia̧zania z teoria̧ prawdopodobieństwa (procesy Fellera ze skokami), fizyka̧ matematyczna̧ (kwantowy problem wielu cial)
i algebra̧.
Podczas referatu zajmiemy siȩ teoria̧ Dunkla z punktu widzenia analizy fourierowskiej. Ponieważ
klasyczna transformata Fouriera ma swój naturalny odpowiednik w teorii Dunkla, naturalnym pytaniem jest pytanie o dunklowskie odpowiedniki twierdzeń analizy harmonicznej w duchu E.M.
Steina. Okazuje siȩ, że wiele klasycznych dowodów znanych twierdzeń analizy harmonicznej nie
może być bezpośrednio zmodyfikowana do przypadku dunklowskiego ze wzglȩdu na trudności, które
sa̧ nieoczekiwane z punktu widzenia klasycznej analizy. Jedna̧ z takich trudności jest otwarte pytanie o ograniczoność na Lp dunklowskich odpowiedników translacji funkcji w argumencie. Podczas
referatu podam kilka narzȩdzi, które pozwolily tȩ trudność czȩściowo przezwyciȩżyć. Nastȩpnie
zaprezentujȩ ich zastosowanie do odpowiedników twierdzeń o ograniczoności odpowiedników operatorów mnożnikowych, calek singularnych typu splotowego, czy funkcji kwadratowych LittlewoodaPaley.
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