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Procesy koagulacji w przestrzeniach ciqgłych z zastosowaniami

Istnieje szęrokie spektrum publikacji poświęconych badaniu dynamiki różnego rodzajl
duĘch układów, na wielu poziomach precyzji matematycznego opisu. Rozmiar rorwaŻanego

,y.i.1n,r, a także złożonośó zachodzących w nim interakcji, wpĘwają na statYsĘcz-

nylprobabilis§czny charakter budowanej teorii. Stosunkowo dużą popularnoŚcią cieszY się temat

,ri"Śkoń."orryół, .rkłudów opisujących losowe ruchy, w trakcię których składowe układu mogą się

łączyó. przykładem tutaj może być przepŁyw Anatii (ang. Arratia flow). Zazwyczaj opis tego

rodzaju ruchu dokonywany jest w kategoriach (dyfuzyjnych) procesÓ-w stochastyczrych.

Wniniejszej pracy 
"upioporo*urro 

alternatywne spojrzenie na ten rodzaj ruchu, oparte na modelu

Kawasaliego, * ttOryrr, Óząstkiwykonują losowe skoki z odpychaniem. Jednym z głównych celów

ptacyjest opracowanie i ńadanię podobnego modelu układu nieskończonego, opisującego losowe

prr"ń"rr"zanie się cząstek, któremu dodatkowo tow arzy szy koagulacj a.

przestrzenią fazowątakiego układu jest zbiór wszystkich lokalnię skończonych konfiguracji.

W przyjętym podejściu stany układu są odpowiednimi miarami prawdopodobieństwa, w naSZYm

p."ypuJh miarami pod-Poissonowskimi, które stanowią klasę miar rwiązanych zmiarą Poissona

vuyiiarcrającą do opisu badanych układów. W niniejszej rozprawie, opis ewolucji stanów opiera się

o szereg ńwnań łoi^i"rko*ych w odpowiednich nieskończenie wymiarowych przestrzeniach

Banacha.
Drugim celem pracyjest opracowanie odpowiedniego aparatu numeryczlego słu:Żącego do

ana|izowania dynamiki badanych układów. Jak często bywa w tego rodzaju zagadnieniach, oPis

mikroskopowy dostarcza swego rodzaju ogólnego obrazlt opartego na wynikach egzystencjatnYch

uzyskanych metodami analiĘcznymi w odpowiednich przestrzeniach Banacha. Bardzie1

szlregóiowe informacje mozna uzyskaó Ęko zapomocą narzędzinumerycznych. Większość z nich
jest pizystosowana do badania tóżnego rodzĄu klasycznych równań całkowo-rózniczkowych, nie
-dająó 

się zastosowaó w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach Banacha. Dlatego naturalnym

wYÓaje Śię uye przejście do opisu mezoskopowego opartego na równaniach kinetycnryc)t. Możma

tego łokonuĆ piry iachowaniu rygoru matema§cznego opisu zapomocą odpowiedniej procedury

skalowania. W pracy udowodniono istnienie i jednoznacntość romviązń otrzymanego równania

kinetycznego, uń co ważniejsze, równanie to zapewniaprzybliżenie dynamiki pierwotnego układu

łatwiljsze Óo badania numeryczrego. Przedstawiony został algorytm znajdowania numerycmrych

ronviĄzń tego równania, uzupeŁniony o analtzę wyników przeprowadzonych symulacji. Rzucają

one nieco więcej światła na szczegóły zachowania systemu, takie jak występowanie nietrywialnYch

stanów stacjonarny ch czy powstawanie postępujących niejednorodnoŚci ptzestrzenrtych-
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