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Cęlęm rozprawy doktorskiei jest przyczynienie się do rozwoju matematycznej teorii ęrvolucji

dużych populacji. Temat ten jest istotny ze względu na liczne zastosowania m.in. w naukach

biologicznych, społecznych i epidemiolclgii.

Niniejsza roą)rawa doktorska składa się z sześciu rozdziałórv. Dwa pietwsze są PoŚlvięcone

opisowi moĘwacji biologicznych i matematycznychoraz wprowadzeniu teorii natenraĘcznej.

Głółvnę wlniki razpraw są przedstarvione w rozdziałacb 3, 4 i 5, Zamieszczono w nich badania

dotyczące nrodelorvania nieskończonyclr układów ze strukturą rviekową na Poziomie

mikroskopoulrnr. Jest to jeólo z pierwszych podejść do tego zagadnienia. W rozPtawie

przedstawiono drł,a modele podane za pomocą operatorów Kołmogororł,a, Pierw-szY model oPisrrje

proces narodzin i śmierci, gtlzie powstanie nowej cząstki jest zależne od pozostałych istniejącYch juŻ

ą, pcrpulacji. W rozdzialę 3 i 4przestrzenią jestX=Rd, a stany są odpowiedniminiarami

prawdopodobieństwa, które posiadają funkcje korelacyjne. W rozdziale trzecim zamięszczono

rozwiązanie równania ewolucii dla pierwszej i dnrgiej funkcji korelacyjnej."Następnie wProwadzono

uogólnioną rversję pierwszego modelu, w któn,m cząstki pojawiają się i znikają nięzaleznie od siebie.

Udorvodniono, ze odpowiednie ńwnanie Fokkera_Plancka rna globalne rczwiązanie, znaleziono stan

stacjonarny i polcazano jego tymczasorvą ergodycz-ność. W dalszej części pracy rozrvażano drugi

model., gdy X jest lokalnie włartąprzestrzeniąpolską. W tym przypadku nie jest mozliwe stoso'nvanie

metod oparlych na funkcjach korelacyjnych. Z tego porvodu wprowadzono odpowiednie metlvki na

ptzestrzeniach konfiguracyjnych. Następnie udowodniono istnienie procesu Markowa, Pokazano, Że

odporviedni problem martyngałowy jest clobrze postawion1,, znalęziano stan, stacjonarny i badano jego

ergodyczność.

Rozprarva zostŃa napisana w języku angielskirn z powodu, uczestnictrva w proiektach 7łe

w.ulti-scale approaches in lifę and sociąl sciences 2017/25lBlSTli00051 araz Dynamics ol"Lurge S)'stełts

of Interacting Entities 5"l154469 i wspóĘracy międzynarodowej z Uniwersytetem S/arszarvski,m oraz

Uniwersytetem w Bielefeld.
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