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Streszczenie

Pierwsza cz¦±¢ mini kursu dotyczy¢ b¦dzie bª¡dze« losowych na grafach sko«czonych.
Zde�niujemy poj¦cie rozkªadu stacjonarnego i sformuªujemy problem badania tempa zbier-
a»no±ci rozkªadu bª¡dzenia losowego do rozkªadu stacjonarnego, czyli problem szacowania tzw.
czasu mieszania. Wprowadzimy metod¦ couplingu, która doprowadzi nas do precyzyjnych os-
zacowa« górnych. Omówimy równie» metod¦ czasów silnej stacjonarno±ci (strong stationary

times). Powy»sze techniki zilustrujemy konkretnymi przykªadami. Podamy równie» wybrane
metody szacowania czasów mieszania z doªu.

W drugiej cz¦±ci wprowadzimy podsatowe poj¦cia spektralnej teorii grafów, w szczególno±ci
poj¦cie luki spektralnej dla bª¡dzenia losowego na gra�e. Skoncentrujemy si¦ na przedstawie-
niu wyników zawartych w serii prac A. Marcusa, D. Spielmana i N. Srivastavy wprowadzaj¡-
cych tzw. metod¦ przeplataj¡cych si¦ wielomianów (interlacing polynomials). Wprowadzimy
poj¦cie ekspandera i skonstuujemy dwudzielne grafy Ramanujana dowolnego stopnia. Przed-
stawione metody doprowadz¡ nas równie» do dowodów wa»nych twierdze« wspóªczesnej alge-
bry liniowej (Bourgain-Tzafriri restricted invertibility theorem, hipoteza Weavera oraz Paving

theorem).

Szczegóªowy plan wykªadów (jest to plan maksimum i mo»e on ulec pewnym mody�kacjom):

1. Bª¡dzenia losowe na grafach:

• Problem ruiny gracza i problem kolekcjonera kuponów

• Rozkªady stacjonarne, Total variation distance

• Couplingi i czasy mieszania

• Czasy zatrzymania i czasy silnej stacjonarno±ci

• Bª¡dzenie losowe na dyskretnym okr¦gu, kostce dyskretnej i drzewie binarnym

• Dynamika Glaubera dla wªa±ciwych q-kolorowa«

• Tasowanie kart

• Lemat Varopoulosa-Cahna

2. Interlacing polynomials

• Macierz s¡siedztwa, spektrum grafu, ekspansja kraw¦dziowa

• Ekspandery, Expander mixing lemma

• Real stable polynomials

• Istnienie dwudzielnych grafów Ramanujana



• Sparsy�kacja form Dirichleta

• Bourgain-Tzafriri restricted invertibility theorem

• Paving theorem, hipoteza Weavera

• Dowód hipotezy Kadisona�Singera
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