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Głównym celem niniejszej pracy doktorskiej jest zaprezentowanie nowych twierdzeń
punkcie
stałym w przestrzeniach Banacha iprzesttzeniach Frócheta orazich zastosoo
wań w kierunku badania istnienia, a czasami także charakteru rozwiązafl nieliniowych
równań całkowych. Ponadto zwracamy uwagę na to w jaki sposób prezentowane twierdzenia o punkcie stałym uogólniają znane wcześniejwyniki oraz jakie korzyści płyną z
ich zastosowania do równań całkowych.
Pierwszy rozdział zawiera podstawowe definicje i własności.Ustalona zostaje także
niezbędna terminologia i oznaczenia.
W rozdziale drugim omawiamy pojęcie miary niezwartości. Przypominamy przykłady klasycznych miar niezwartości Kuratowskiego i Hausdorffa. Po omówieniu głównych
własnościtych miar przedstawiamy aksjomatyczne definicje miar niezwartościw ptzestrzeniach Banacha i przestłzeniach Frócheta. Rozdział koilczymy podając przykłady
miar niezwartości oraz słabych miar niezwartości w konkretnych funkcyjnych przesŁrzeniach Banacha i Frócheta wtaz z ich wybranymi własnościami.Przedstawione miary
niezwartości pozwalają nam, w dalszych rozdziałach, wykazywać rozwiązalnośćwybranych równań całkowych, a czasem także badać pewne własnościtych rozwiązań, (np.
asymptotyczną stabilność,krańcową monotoniczność itp.)
W rozdziale trzecim przedstawiamy tzw. warunek (ni,), istotny w dalszych tozważaniach, w kilku funkcyjnych algebrach Banacha i Frócheta. Okazuje się, że miara niezwartościKuratowskiego okreśIona na algebrze Banacha spełnia ten warunek, czego dowód
pochodzi z pracy [2]. Gdy mówimy o algebrze funkcji ciągłych na przedziale zwartym,
czy na IRa, przez tloczyn dwóch wektorów rozumiemy zwykły iloczyn dwóch funkcji.
Wówczas w warunku (rn) występują miary niezwartości przedstawione w rozdziale drugim. Jeżeli zaśchodzi o algebrę funkcji bezwzględnie całkowalnych, czy lokalnie bezwzględnie całkowalnych na półprostej z przedstawionymi wcześniejsłabymi miarami
niezwartości, to uzywamy iloczynu w formie splotu.
Rozdział czwarty zawiera twierdzenia o punkcie stałym dla operatorów określonych
w algebrach Banacha oraz w algebrach Frćcheta. W ich dowodach korzysta się z twierdzeń typu Darbo jednakze wykorzystuje się także warunek (rn) będący własnościącharakterystyczną dla algebr. Przedstawiamy również ptzykłady zastosowań tych twierdzeń
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