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with applications

Procesy fragmentacji w przestrzeniach ciągłych z zastosowaniami

\ł- tl-statnit;h liitit,ch przt;prorvaclzorto rł,itlle bacia/r clotyczącl.ch drrz_u-ch ,,trlr,.16rł, jcd-
nostclr oilclziałrr.jtlcych niiędzy sollą i zc środor,r,iskiern. Takie rrrodeie pojarr.iają się lv
tratlkilclr 1lrzl,rodniczych, biologii. fizyce, ekologii. oceanologii, a takze lv ektinomii. na-
ulrirc}r sprlłelczrrvcłl itp, Badaniclrrr tl,ch rnodcli pośrł,ięcono rvicle prac naltkorvvch. Jcd-
na,kzc:. pr<lllltltrttlttt. którl. pozclsta,.jc i,vcitlz trktrralnv. jcst rrrat.cnra,Ł1,,czrr.r., opis rrlodtlli,
ktćlrv ttrvzglgdniałł.lv strukturę jcclnostck baclatrcgo układrr i iclr cl,r,oirrcję rł, czirsiel.

(]r:lcui llini{szcj pracv jcst przl.cz_vnienie się drl loz-,rłljlt teorii ch.ttarliiki ttit:sliori-
czottyclr układóił, cząstck ulegaiącvcli fi,agnrcrrtacji. Takie svstetn1- l,()z\\rżtzAllc sa u, 1o-

kalnic zrł.altcj przcstrzcrri polskicj X (przcstrzeti ccch, tralt spa,ce), gdzic każda cząstka
icst całko."ł.icic scharaktet,yzr_llvana przez swojc położelrric r; € X. \\iórł,czas chrrl,rrrrrO"
takicj poprrlacji plrllelga na zrrtiarrie ccclr jcj człtlrrkólł,, -"rl tyrn na pociicgirnirr niL.jllrost-
szvm pl,occsolrl opartvm tra dllóch crł,o]ltcyinvch aktelch: zanikariiri (śrnicrci) jeclrrostki

i prolircłrcji (clołączeniu clo populacji). Clzystl,mi starrami układu sz1 lokalrric skoirczo-
no lrottflgurac.jc (podzbior1. X), a dynamikę takicgo systrlmu opisirjc się .jako crł,olr_icję

obscrrł,irbli rł, rórłrnarritt Kołmogorowa. OgóIn\rmi stalranri systemu są natomiast nriar1.
prollałlilistl,(jz]l() w rldporvirldnit.,j przcstrztlni konfigurac:yjltcj. któryc:łr e.u,tllur:je2 uzvskttj,,
się rozlvitlzttjąc oclpor,r.itrdającc tyrrr rrriaronl rć,lrr,nartic Fokkera-Planckir.

Nirritjszir r,()zpl,alva cloktorskzr priśrvir;cona jcst r,l,prou,adzeniu i lladanirt r]u,óch tloc]c-
li nicskolrczorll,clr rrkładórł. cząstek. \Ą1 picrrvszvrn trrodelu roz\vazana jcst nicskoirczona
populacia icclrrostck ,n przcstrzeni X : JR.d. Cztlstka z cechą r € ]R.d u}ega, nieza,lezłlcnrtl
podzi:rłor,vi. lv trirkcic którego lv\.ttłlarza <1lł,i0 nołt tl cząstki o ccclrach ?)l, l1z e R'l i zarrika
lv tvtrr salllvlll czasitl. Pocllcga tlrrtr lÓ,uvnicz prclccsclłł,i śtrrieIci zalcztrclrtLt od pozosta,łr,,clt
jcrlnostck ukła,du l,v rvytrikrr tłoczcnia się, czvli 1okahrcj konkulcrrcji. \\' t<:rr sposćltl t:zą-
str:czki rlclclziałrrji1 zc sobą. Głórvn_vnl 11.1,nikit:tll tcj czqści rozi)rawy jtlst koristrlrkrj;r
glołltiltri:j rv cztr.sic cr,volrrcji stalrór,r, rv okrcśIoncj }<lasic nriar proba.bilistl.czrrych. Od-
łlylł,ił się to poprzez lvprowaclzenie miar pocl-poissonows]<ic}r, a następnic zŁrstoso\virllic)
tzrł,, rrrial i frrrrkcji korcla,cl,jn1,-ch. Picrr,r.szl,rn krokicnl clo uzvskania rł'spomniantj crvo-
1uc.ji.jcst rclzrł.azt-,liic rł,t:t,sii rrtclr,lc]u tlla sktlIit:zclrrcgcl rtkładu cząstck, rv którvrrr stoslr.jq
doplirsolvaną do naszyc}r cclór,r, tec]rnikq pcrturbacji 'I}rii:rlie\Ioigta. Następlric rórł,riarrit,

cli,olttcl,jnc dla frrnkcji korcla.cl.jnych. jcst fbrnlttłolvartrl r,v tlrlprxr,iadajryl<j im przr:stl,zt:ni
Banaclta trpu tr-. \\,r zrviązku z tym) nic rrra niozliwości za,stoso\\,ąnia standa-Coi,r,ych
nrctod półgruporłl,ch. W cclu uzyskania klas_n--czncgo rozrł,iązalria rvspcltrrttiatrt,gcl r,órv,

ltarlia. ltonstruujr; półgrupę Co (.stm-d,ual) w oclpou,ir:rlnicj przcstrzcni Banacha. którą



rvvkorzr.strrję do zbuclowirrtia rodziny oglżrniczoll}.ch opcratorói,v lirrioivl,clr clziiłłajilc,vclr
z trlnicjszvch do większ1,,ch przcstrzr.,ni. Wykazrrje rórvnicż, zc oddział_vrvrrrria takic jak kl
kalrra konkrtrcrrcja 11rogą pro\vittlzić clo giobalrtcj rcguiacji. Ozlac:za ttl, ztl tltvolucja rlriill,
zostiric trzl,skana popTzaz idcntr-fik:rc:ię 1,ozu,iązirniir rćlrłrrltrtrizr crtoltlr:\,jncgo clla firłrl.:-

r:ji korclacr.jnvclt z jcrir.nr1 trriirrą. lIrltlwa,rlrriilrn rćlrłrnicz. ztl cr,l-tlltrcja łrriiir zirtl}tollit.j,.

pocl-poissortorvskość stanów, a t1,,nr saln},,m powocirłjc strnrorcgultrcję systcnru. Ponadto,
aby pokazać zalcżtlość rriięrlz1, po\\r}Izsz\I1ll podcjścicrlr do proctlsu 1lodziałtt i śrriierci
z .jcgo f'crromcnologiczn_vm opisc1}}, czv}i opiscnl nlczo- i niakroskopo\,v\,ł}. przcskalt>
-,vttła,trr irrtelrakcię rrriędz_v jcclrrostkanri i rrzl,skałatn rórvrrattic kilrc.tl,czlli. odpclw,iarlająccl
llzrdant,rrrrt trrrl cltllor,vi.

Drilgi rrrrldcl J]rzcdsta§ri()n_i- w lozpl,arvic pośurięcon1, jest nicskoticzorrcrrrrr u]iłatlcl-
rvi cztlstck. rł, którvn klżcla cząst}ę1 1yl,,tu:rrlza \\. sposób losolr._v skoticzoną ..clrnrut,ę"
Iozp1,oszol}vcłl norv1-6}1 cząst<lk rł, lokirlnic z\ĄIŁ}rt(j plzestlzeni pol,skici X i znilra w tvln
sa]I}vnl -,zlłsic. Sl,stcrrt takich cząstck jest zlokalizowa,n\.ch lł, ,X tv taki sposób. że każd_v

zrvart,l,podzbiór,f ziłlvicra t.y]ko skolrczcrric rł,itlle elerritlritćlrł.c}urlLtr1,, tL rł,ic]okrotnc 1o-

ktriizatje: czi}-qtck są trrclzlin,tl. _\lr:clranizrrr tcgo roclzaju p],occstl ii,agrtlcritiii:ji (,brrmchtng
,p,roc:ess) okrcślorry- jcst plzcz jądro fiagnrcntacji (prau.dopotlobicilstrva), którc clpisiL;c,

roznlieszc:zrlnie potonstwa (składającego się na wsporrrrrianą c}rnrrrrę) cząstki zrra,jdr_rją-

cej się lt, r € X. Proccls tcn mtlznil zintcrprctou,ać .jtlko nieloka,Inc losolr.c rclzplt_lsztlttir,.

lv lrtóryrn nic rlvstęplrjc interakcja rrriqdz1.cząstkirtrri, Podobtrir:.jak ll. picrlvsz\ltrt trio-
delhr. rórł,tlicz trLta.j LlzJ,\\Ian rrtiar probabilistycznvclr jako stanóu, svstcu)lt. Jtlrlnak lv
Lozt:izittlii]ch clotvr:zzlcl,c:l-r tcgo trrrldelht rrdotirdnialrr istnicrric ijcclItc_l:ztraczrttlśt': rrl,zn,izi-

zania, odpou.icclnicgcl rórvriania F-okkcra-Plancka bczpośrcdnio. t.j. bcz l1.prottitciztttlitt
frlnkcji korclatcvjnvclr. \\r rozpatl}rwan);n, ,,r,r,r"r,l.. rv cclu pracy z rriesiioirczonyrni 1itlnfl-
gttriłcjarrri, ograniczatri nośnik tnia,r poprzcz nałozerrie dodatkorvyc}r lvar:unkółr, rra jądro
flaguterrtacji. Pozwtrla to rra plzejście clo zrlroclvfikorł,irnytlh (,terrtpe,retl) korrfigrrracji i

rozląriązanie rriclinioi,vcgo rórł,trtrttiii ęlu.olrrc}.jrrego r,l, przr:strzr:tri ogrartit:ztirrvcłr 1irrrkcii
ciii5lłr,rlr ztlefiniolva,ltvc,h przez jąrlrcl. Dotl;rtktlrvo. clefiilirrję opcl,ator Kclłttxlgot,orvil jakrl
dotnknięt1, opt-,lator litriolł.\, rł, or]polvicdniej przcstrzcrti funltcji cirlgłvclr i stącl rrzr.sklrjg
jtlclnozrracznc kliłsl-czrrc rozr,r,iązarric rórvlrartiir Kołmogororva tr)opl,zcz korrstrrrkcję pćlł-
grup}. C-lg $i]ncri]\\.ancj przez tctr opcrator.

\\'vrriki zitllelrtc -,v rozllrałr,ic cipartcl st1 rta ponizsz_vclr irltl-kułach na,ukowvch.
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