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Głównym celem niniejszej pracy doktorskiej jest zaprezentowanie nowych twierdzeń
o punkcie stałym w przestrzeniach Banacha iprzesttzeniach Frócheta orazich zastoso-
wań w kierunku badania istnienia, a czasami także charakteru rozwiązafl nieliniowych
równań całkowych. Ponadto zwracamy uwagę na to w jaki sposób prezentowane twier-
dzenia o punkcie stałym uogólniają znane wcześniej wyniki 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 przykła-
dy klasycznych miar niezwartości Kuratowskiego i Hausdorffa. Po omówieniu głównych
własności tych miar przedstawiamy aksjomatyczne definicje miar niezwartości w ptze-
strzeniach Banacha i przestłzeniach Frócheta. Rozdział koilczymy podając przykłady
miar niezwartości oraz słabych miar niezwartości w konkretnych funkcyjnych przesŁrze-
niach Banacha i Frócheta wtaz z ich wybranymi własnościami. Przedstawione miary
niezwartości pozwalają nam, w dalszych rozdziałach, wykazywać rozwiązalność wybra-
nych równań całkowych, a czasem także badać pewne własności tych rozwiązań, (np.
asymptotyczną stabilność, krańcową monotoniczność itp.)

W rozdziale trzecim przedstawiamy tzw. warunek (ni,), istotny w dalszych tozważa-
niach, w kilku funkcyjnych algebrach Banacha i Frócheta. Okazuje się, że miara niezwar-
tości Kuratowskiego 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 dru-
gim. Jeżeli zaś chodzi o algebrę funkcji bezwzględnie całkowalnych, czy lokalnie bez-
względnie całkowalnych na półprostej z przedstawionymi wcześniej słabymi 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 twier-
dzeń typu Darbo jednakze wykorzystuje się także warunek (rn) będący własnością cha-
rakterystyczną dla algebr. Przedstawiamy również ptzykłady zastosowań tych twierdzeń



do dowodzenia istnienia rozr,r,iązan łv1,,branych nieliniorvvch rórł,nań całkolr,},ch określo-nYch lv Pelvn-vch funkcvjnych algebrach Banacha i algebrach F.rócheta. \ł- rórvnaniachtvch występują iloczl,tly operatorórł, całkou.l,ch t1,,pu i,bltu.r1., \iolterrv_Hammersteina.
czv oPeratorów całkolł'-vch t-vpu ułamkorvego. \V rriektóryclr prrvpa.lku.h 

";;;;;;.;-blemu istnierria rozrviązania skupiamy, się także na jego charakterze, co lviąze się ściślez wy[6p2u.tyrvan1,,nri 
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t1,,nr celu miarami niezrr-artJśj.
Rozdział Piątv Pośrł'ięcony jest nolł,1,111 twierdzeniom o punktach stałyclh tvpu Darbo

łv Przestrzeniach Frócheta. Omalł'iam-u'- lv jaki sposób te twierclzenia uogóiniają klasl.cznetr,vierdzenie Darbo. Okazuje się borł.iern, ze lnozem}, osłabić założetliaclotyczące opera-tora T, \Ąivstarczv mianolvicie, że \Ą,arunek Darbo bęrlzie spełniony tvlko przez pewneiteracje domkniętl'.5 i 1Yl'pukłr,ch otoczek obrazót, operatora 7. Sam zaś operator niemusi go sPełniaĆ, PrezentujemY Ponadto na przykładzie pe\Ą,nego rórł,nania całkor,ve_go efektYlł'noŚĆ tYch tr,r'ierdzeń pozwalającą ołrzucić część założeń wymaganych prz_vstosor,vaniu trvierclzeń rł,e r,r.cześniejszych (słabszych) wersjach. Rozwazania te pochodząz prac [2] i [5],
W rozdziale szóstvm Prezentujent1, uogólnienie trł,ierdzenia Sacloyskii,ego w plze_strzeniach Frócheta, \\r drugiej części tego rozdziału prz5,porninamy poięcia odu,zoro_lvania Pr,-quasi-korrclensującego olaz p-F'PP \yraz z odpowiectrią ,,u pur,i"r. otrvartr.problem zrł.iązanv z tvrni pojęcianri. l -c

Ostatni rozdział dotl'r:zY ciągłej zalezności zbioru rozwlązanper,vnego kwaclratolt,ego
równania Volterr}' od.znieniającego się parametru. Rozpatrujenl1, to róulnanie zarór,vno
w Przestrzeni C(|0. 7]) jak i C(R,). \Ąr trakcie rozrvazań nie zakłaclamy jednoznaczności
tozwiązanta baclanego równania. lvięc zmienność zbioru rczwiązańjest lvyrażana przypomocy pseudometr_vki Hausclorffa.

Zar,r,arte \v rozpla\vie doktorskiej wyniki opierają się głównie na pracach l1] - t5]
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