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Nieorientowalne mapy i kombinatoryka wielomianów Jacka
S TRESZCZENIE
W rozprawie zajmujemy si˛e kombinatoryka˛ wielomianów Jacka, które sa˛ pewna˛
rodzina˛ symetrycznych wielomianów. Sprawdzamy hipotez˛e dotyczac
˛ a˛ zwiazku
˛
współczynników tych wielomianów z dwudzielnymi grafami.
Lassalle [Las08, Las09] zainicjował tego typu badania rozważajac
˛ współczynnik
przy pπ,1,1,... w rozwini˛eciu wielomianów Jacka w bazie pot˛egowych wielomianów
symerycznych. Po odpowiedniej normalizacji tych współczynników otrzymujemy wielkości Ch(α)
π (λ) zwane charakterami Jacka. Sa˛ one uogólnieniem znormalizowanych
charakterów grup permutacji.
Jedna˛ z najbardziej interesujacych
˛
własności charakterów Jacka jest to, że można
wyrazić je w postaci wielomianów w tzw. wolnych kumulantach, b˛edacych
˛
w miar˛e prostymi funkcjonałami kształtu diagramu Younga λ. Takie wyrażenie nazywamy
wielomianem Kerova, które przyjmuje szczególenie prosta˛ postać [Bia03]. W rozprawie
badamy zwiazek
˛
mi˛edzy kombinatoryka˛ współczynników wielomianów Kerova dla
charakterów Jacka z grafami zwudzielnymi. Grafy te b˛eda˛ miały dodatkowa˛ struktur˛e, tzn. b˛eda˛ to nieorientowalne mapy. Z grubsza mówiac
˛ sa˛ to dwudzielne grafy
narysowane na niezorientowanych powierzchniach. W pracy przedstawiamy konkretene
formuły na współczynniki charakterów Jacka zależace
˛ od ilości map pewnego specjalnego typu.
Dla danej mapy M Doł˛ega, Feray i Śniady [DFŚ14] zdefiniowali ciekawa˛ wielkość
monM (γ) zwana˛ miara˛ nieorientowalności M , która w pewnym s˛esie mierzy jak bardzo
dana mapa M jest nieorientowalna. Przypuszczamy, że wielkość ta ma kluczowe znaczenie do zrozumienia kombinatoryki charakterów Jacka.
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c (α) (λ):
Doł˛ega, Feray i Śniady [DFŚ14] zdefiniowali nast˛epujacy
˛ szereg Ch
π
c (α) (λ) := (−1)`(π)
Ch
π

X

monM NM (λ),

(1)

M

gdzie suma przebiega wszystkie nieorientowalne mapy M z typem ściany π, a NM (λ)
jest liczba˛ pewnych zanurzeń mapy M w diagram Youna λ. W pracy bardzo szczegółowo
analizujemy ten szereg.
Głównym wynikiem rozprawy jest to, że jeśli ograniczymy si˛e do map małych
c (α) (λ). Definiujemy
genusów, charaktery Jacka sa˛ równe powyższemu szeregowi Ch
π
c (α),g w nast˛epujacy
Ch
˛ sposób:
n
c (α),g (λ) := (−1)
Ch
n

X

monM NM (λ),

(2)

M

gdzie suma przebiega wszystkie nieorientowalne mapy M z jedna˛ ściana˛ (n) i w genusie
g. Wyrażenie to jest obci˛eciem (1), do zbioru map danego genusu g. Rozważamy
nast˛epujac
˛ a˛ hipotez˛e:
Hipoteza 1. Dla genusu g ∈



0, 21 , 1, 32

i dowolnego naturalnego n ≥ 1 mamy

równość:
(α),g

c
Ch(α),g
= Ch
n
n

.

Pokazujemy, że Hipoteza 1. jest prawdziwa dla map genusów 0, 21 i 1. Wyprowadzamy
c (α)
również dokładne formuły dla współczynników wielomianów Kerova dla szeregu Ch
n
dla genusów 0, 21 , 1 oraz 32 . Sa˛ one zgodne z formułami dla Ch(α)
n przewidywanymi
przez Lassalla w [Las09, Conjecture 11.2, 11.3].
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