Streszc zenie rozprawy doktorskiej
,,Indeksy topologiczne w teorii grafów"
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Niniejsza praca doktorska została poświęcona indeksom topologicznym w teorii grafów.
opisano w niej indeks Wienera, indeksy pochodzące od indeksu Wienera, między innYmi:
zmodyfikowany indeks Wienera, biegunowy indeks Wienera, indeks hyper-Wiener oraz indeksy związane z aceńrycznością, w szczegllności indeks AEDS (z ang. adjacent eccentric
distance sum index) oraz indeks EDS (z ang. eccentric distance sum index). Indeksy te mają

bardzo szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach nauki, między innymi w chemii oraz
genetyce. Wielu autorów zajmowało się tematem indeksów topologicznych i jest on ciągle

rozwijany poprzez kolejne, Iiczne i bardzo interesujące publikacje.
Praca zawiera Łrzy rozdziały. W tozdziale pierwszym zostały wprowadzone oznaczenla)
symbole oraz definicje, które będ,ą późtiej wykorzystywane do prowadzenia rozwaŻań.

pierwsza częśćrozdziału drugiego prezentuje indeks Wienera otaz indeksy pochodzące
od indeksu Wienera wtaz z ich definicjami. Wprowadzono równieŻ najbardziej interesujące,
lsogÓIdotychczasowe osiągnięcia w tej tematyce. Dalsza częśćrczdziału drugiego dotyczY
nionego biegunowego indeksu Wienera, dla którego opisano przypadek ogÓlny jego wartoŚci

maksymalnych dla dwudrzew ze specjalnymi założeniami. Podano również przykładY dwudrzew maksymalnych,

Uogólnionym biegunowym indeksem Wienera dla grafu
liczbę nieuporządkowanych par wierzchołków
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Rozdział Łrzeci dotyczy indeksów zwlązanych z acentrycznoŚcią.W szczególnoŚci oPisano
tutaj indeks AEDS oraz indeks EDS.
Indeks AEDS jest definiowany następująco:
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We fragmencie dotyczącynr tego indeksu. został1, udowodnione t,nvierdzenia pokazujące jego
górne

i

dolne ograniczenia. Przywołano również częśćdotychczasowych rvynikórł,. opisrrją-

cych rł,artościindeksu lv zaleznościod róznlrch parametrórv. Ostatni podrozdział dot;,cz1.
transformacji grafowycll oraz ich rvpłyivu na wartościindeksu.
Fragrnent dotyczący indeksu EDS to twierdzenia pokazujące clolne ograniczenie dla tego

indeksu. Zaprezentowano rvłasnościdla kaktusórv oraz innych klas grafów. Indeks trDS jest
defi

niorlany następuj ąco:
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przykładami oraz r}.sunkami, które
Wszystkie wyniki zostały dodatkorvo zilustrowane
ułatrvią czytelnikowi zrozumienie tematu.
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