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1 Rezumatul tezei
În prezenta teza se prezinta rezultate care au ca şi element comun diferite

tipuri de curburi pozitive pe varietăţi Riemann-Finsler.
Geometria Finsler işi are originea in calculul variaţional. Geometric,

unei varietăţi diferenţiabile i se asociază, în fiecare spaţiu tangent, o normă
Minkowski, care nu provine neapărat dintr-un produs scalar ca şi in cazul
varietăţilor Riemann.

Prima parte a tezei Different aspects of positive curvature in
global Riemann-Finsler geometry, conţine rezultate originale, in 4 din
cele 5 capitole şi conţine rezultate legate de impactul diferitelor tipuri de cur-
bură (flag-care este echivalentul curburii secţionale din geometria Riemann,
k-Ricci si Ricci) asupra topologiei unei varietaţi în diferite forme.

In capitolul 1 sunt prezentate diferite prorietăţi ale metricilor Finsler
folosite în capitolele următoare precum şi noţiuni folsite (conexiunea Cartan,
variaţii ale lungimii arcului si energiei etc.).

Capitolul 2 conţine principii de conexitate pe varietăţi Finsler. Principii-
le de conexitate generalizeaza conexitatea simplă, caracterizată prin faptul
că un spaţiu topologic simplu conex are primul grup de omotopie trivial
(π1(M) = 0). In cazul unei varităţi Finsler M am obţinut principii de cone-
xitate utilizând esential Teoreme de Index Morse si in general teorie Morse
precum si tehnici de topologie algebrica.

Varietăţile de curburi pozitive (sectională în caz Riemann, flag in caz
Finsler, si extensiile lork-Ricci) sunt departe de a fi înţelese. Mai ales în caz
finsler rezultatele sunt puţine.

Principiile de conexitate sunt binecunoscute în geometria algebrică. Re-
cent ele au fost dezvoltate in pentru varietăţi Riemann si Kähler ( [FM05;
FMR05]).
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In articolele [Pet07] şi [Pet09] am dezvoltat aceste principii de conexi-
tate in cazul varietăţilor Finsler de curbura flag şi k-Ricci pozitivă, pentru
subvarietăţi scufundate cu index asimpotic mare.

În caz Finslerian problema devine mai complexă şi mai complicată decât
in cazul Riemann.

Variaţia energiei aplicată unei geodezice cu capetele variabile (adică o
geodezică care are capetele in două subvarietăţi) genereaza natural o a doua
formă fundamentală ([Pet06]).

O subvarietate este total geodezică dacă geodezicele subvarietăţii sunt
geodezice in varietatea ambientală. În caz Riemann aceasta este echivalentă
cu anularea formei a doua a subvarietăţii.

In caz Finsler acest fapt nu mai este valabil, această a doua formă fun-
damentală care apare in variaţia a doua a energiei nu garantează faptul ca
anularea ei este echivalentă cu proprietatea unei subvarietăţi de a fi total
geodezice.

In această situaţie generală echivalenţa are loc doar in cazul subvarietă-
tilor Berwald deoarece vectorul de referinţă in a doua formă fundamentală
nu este tangent subvarietăţii.

Am definit indexul asimptotic al unei imersii folosind această a doua
formă fundamentală, iar rezultatele au fost demonstrate in forma cea mai
generală folosind acest index. Rezultate legate de varietăţi total geodezice
au fost demonstrate pentru clasa varietăţiilor Berwald (in aceste spaţii in-
dexul asimptotic este egal cu dimensiunea subvarietăţii dacă şi numai dacă
subvarietatea este total geodezică.)

In cazul varietăţilor Riemann rezultate de acest tip sunt obţinute folosind
indexul asimptotic, varietătţi total geodezice (index asimptotic maxim) si
curbură extrinsecă. In lucrare, folosind teorie Morse in context Finslerian,
se demostrează rezultate folosind index asimptotic pentru metrici Finsler
generale, rezultate legate de subvarietăţi total geodezice sunt demonstrate
pentru metrici Berwald. Cazul subvarietăţilor de curbură extrinsecă pozitivă
nu este abordat deoarece, chiar şi in cazul metricilor Berwald unde vectorul
de referinţă al conexiunii folosite este irelevant, în produsele scalare care
apar in curbura extrinsecă vectorul de referinţă este esenţial.
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Capitolul 2, Compactness in positively curved Finsler manifolds
prezintă rezultate de compactitate şi un rezultat de intersecţie.

Teorema Gauss-Bonnet este poate prima dintr-o serie de rezultate ca-
re exprima proprietăţi topologice ale unei varităţi din proprietăţi ale unor
obiecte geometrice asociate lor.

Rezultate esenţiale in acest sens sunt teoreme de tip Hopf-Rinow, teoria
câmpurilor Jacobi şi relaţia dintre comportarea geodezicelor si curbură, Teo-
remele Hadamard, Myers, Synge, teoreme de comparaţie tip Raych, teoreme
de incdex Morse si aplicaţii ȩtc.

Cai mai întălniţi invarinţi sunt curbura secţională(flag in caz Finsler
si scalară). Intre aceste două interpolează curbura notată Rick si numită
k−Ricci

În această parte am considerat o varietate Finsler n− dimensională, com-
pletă (M,F ) , o subvarietate minimală P şi demonstrăm că dacă

∫∞
0 Rick(t) >

0 de-a lungul oricărei geodezice γ : [0,∞) → M, t → γ(t) care plea-
că ortogonal din P sau

∫ 0
−∞Rick(t) > 0 de-a lungul oricărei geodezice

γ : (−∞, 0] → M, t → γ(t) care ajunge ortogonal in P , atunci M este
compactă. In caz riemannian exista numeroase rezulatate de acest tip (vezi
[BT99] si rerinţele incluse). In caz Finsler acesta este se pare primul re-
zultat de acest tip, dar tehnicile folosite se pot adapta pentru obţinerea a
numeroase rezultate.

In secţiunile următoare ale acestui capitol sunt prezentate două rezultate
legate de curbura Rick care sunt diferite în natura lor, dar au esential demo-
straţii apropiate prin tehnica utilizatată. Primul rezultat da o condiţie su-
ficintă pentru o medie a curburii k-Ricci să implice compactiatea varietăţii.
Al doilea rezultat demonstrează că, intr-o varietate n-dimesională Finsler
de curbură k-Ricci pozitivă, o subvarietate minimală si o subvarietate n− 1
dimensională cu index asimptotic maxim se intersecteaza.

Fie (M,F ) o varietate Finsler pozitiv (forward) completă, conexă de
dimensiune n. Teorema Bonnet-Myers ([BCS00]) arată că, in cazul în care
curbura Ricci Ric satisface inegalitatea Ric ≥ (n − 1)a > 0, atunci M si
diametrul d(M) este finit, mai mic sau egal cu π√

a
. De aici nici o geodezică

cu lungime mai mare decât d(M) este minimală si deci conţine un cut point.
Deci raza de injectivitate a lui M este finita.

In acest capitol demonstrăm că reciproc, faptul că raza de injectivitate
este finită implică o marginire a infimului curburii Ricci.

inf
(x,y)∈SM

Ric(x,y) ≤ (n− 1) π2

i(M)2 .
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Apoi in cazul curburii Ricci paralele (h-paralele) demonstrăm o margi-
nire pentru curbura Ricci (în fapt pt suprem) [Pet16].

sup
(x,y)∈SM

Ric(x,y) ≤ (n− 1) π2

i(M)2 .

Ultimul capitol al primei parţi, Weinstein’s theorem for Finsler ma-
nifolds conţine o teoremă de punct fix pentru izometrii ale spaţiilor Finsler
([KP06]). Principalul rezultat este:

Teoremă Weinstein’s Theorem for Finsler manifolds: Fie f o
izometrie a unei varietăţi Finsler M de dimensiune n. Dacă M are cur-
bură flag pozitivă şi f păstrează orientarea lui M pentru n par şi schimbă
orientarea lui M pentru n impar, f are un punct fix.

Ca şi consecinţă este prezentată teorema Synge in ambele cazuri (dimen-
siuni pare, respectiv impare). Demonstraţia primului caz diferă de cea din
[Aus55; BCS00], iar a doua parte nu este acoperită in referinţele menţionate.

Partea II, Hardy type inequalities in Minkowski spaces conţine o
inegalitate de tip Hardy pentru spatii Minkowski (Rn, F ).

Există o intreaga literatură recentă legată de diferite forme ale inega-
lităţilor de tip Hardy, A.A. Balinsky, W.D. Evans, R.T. Lewis [BEL], N.
Ghoussoub, A. Moradifam [GM13] şi referinţele. Aici putem găsi rezulta-
te foarte recente legate de generalizări ale inegalităţilor de Tip Hardy cu
singularităţi în interiorul sau pe frontiera unui domeniu si pentru operato-
ri eliptici[GM13]. În [BEL12] sunt demonstrate inegalităţi Hardy folosind
folosind distanţa unui punct din interiorul unui domeniu la frontieră.

In cele mai multe, superarmonicitatea funcţiei distanţă este esentială. De
asemenea faptul că domeniul considerat este mediu convex (mean convex).
În [LLL12] sunt demomnstrate inegalităţi Hardy pe un deomeniu Ω ⊂ Rn.

Rezultatul principal în acest capitol este:

Teoremă (Improved Hardy-Brezis-Marcus inequality for Minkowski spa-
ces) DacăΩ ⊂ Rn este mediu convex si presupunem caH0 := infx∈∂ΩH(x) ≥
0, atunci pentru orice f ∈ C∞0 (Ω)∫

Ω
F ?2(Du)dm(x)− 1

4

∫
Ω

u2

δ2 dm(x) ≥ λ(n,Ω)
∫
Ω
u2dm(x),

unde λ(n,Ω) := inf
x∈Ω

−∆δ(x)
2δ(x) ≥ 2

n
H2

0 .
Ca şi aplicaţie am considerat următoarea problema Cauchy.
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Pentru µ ∈ R, pe spaţiul Sobolev W 1,2
0 (Ω,F,m) definim operatorul

singular Finsler Laplace

LµFu = −∆(u)− 1
2
u

δ2 − µu.

Considerăm problema Poisson singulară:{
LµFu = κ(x) in Ω;
u = 0 on ∂Ω,

(1)

unde Ω ⊂ Rn este un domeniu mărginit.
Funcţionala de energie singulara Kµ : W 1,2

0 (Ω,F,m) → R ataşată ope-
ratorului singular Finsler-Laplace este:

Kµ(u) =
∫
Ω
F ∗2(x,Du(x))dm(x)− 1

4

∫
Ω

u2

δ2 dm(x)− µ
∫
Ω
u2dm(x). (2)

Teorema de existentă şi unicitate este
Teoremă Fie F o metrică Minkowski pe Rn. Fie Ω ⊂ Rn un domeniu

marginit deschis si κ ∈ L∞(Ω). Atunci problema (1) are o unică soluţie
slaba pentru orice 0 ≤ µ < lFλ(n,Ω).
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2 Continuarea muncii de cercetare. Perspective
Cercetarea in domeniul geometriei diferenti̧ale va continua, temele abor-

date fiind de actualitate şi importante in geometria globală.
O direcţie este studiul varietătilor cu diferite curburi pozitive. Cel mai

important aspect este legat de studiul modului in care semnul curburilor se
pastrează prin deformarea metricii via difeomorfisme speciale.

Se va continua studiul pricipiilor de conexitate pe varietăţi in cazul
unor imersii speciale (de exemplu minimale). Se urmăreşte in mod special
extinderea în cazul varităţilor Finsler complexe.

Criteriile de compactitate vor fi continuate urmărindu-se obtinerea unor
condiţii cât mai slabe asupra diferitelor tipuri de curbură.

O primă direcţie in inegalităţile de tip Hardy-Brezis va fi studiul celei
mai bune constante, de importanţă mare in acest domeniu. Se va urmări
extinderea in cazul varietăţilor Finsler si obtierea unor alte inegalităţi de
care sa conţină informaţii geometrice legate de diferite tipuri de curburi,
atât în caz Riemann cât şi Finsler.

O altă direcţie de cercetare este legată de articolele [MPP15], [MPP16].
În acest sens vom incerca sa obtinem rezultate legate de diferite tipuri de
convexităţi in spaţii infinit dimensionale.

Pe lângă domeniul prezentat in teză activitatea de cercetare a cuprins şi
o parte importantă de aplicaţii ale matematicii (vezi lista de lucrări).

În ultimii ani am participat la mai multe proiecte interne si internaţio-
nale ca si membru in echipa (în CV este lista ultimilor ani), fiind responsabil
cu partea matematică. Acest fapt demonstreaza disponibilitatea de a lucra
in echipă si capacitatea de a conduce/propune teme actuale. Menţionez ca
am fost referent ştiintific de lucrari de diploma si am articole scrise in cola-
borare cu studenţi de la master si doctorat de la Facultatea de Automatică
şi Calculatoare.

Astfel se urmăreşte continuarea colaborării cu colegii de la Departamen-
tul de calculatoare în diferite direcţii(viziune computerizată, neuroştiinţe
etc.) precum şi iniţierea unor colaborări noi, în mod special aplicaţii me-
dicale. Se poate remarca că numeroase lucrări publicate în aceste direcţii
au citări in reviste importante şi la conferinţe majore ([DPN10], [NPM11],
[NPM12], [NNP14][NNP15]

In ultimii 5-6 ani a existat o colaborare constantă cu cerecet atori de la
Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Din această colaborare au rezul-
tat lucrări in reviste importante, intre ele si Nature,( [Rod+16], [Jha+14])
şi participări la conferinţe majore in domeniu. Această colaborare are un
puternic caracter interdisciplinar ( în grup sunt chimişti, biologi, medici,
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informaticieni, matematicieni). Colaborarea conitinuă, matematica jucând
un rol important in cercetările in cancer (vezi de exemplu grupurile de ma-
tematică oncologică de la Harvard, MIT, Viena şi alte centre majore). Se
va încerca constituirea unui asemenea grup, de matematica, metodele de in-
teligenţă artificială, recunoaştere automată(pattern recognition) şi învaţare
automată (machine learning) acestea fiind metode esenţiale de cercetare în
domeniu.
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