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Rozprawa stanowi zbiór wyników dotyczących analizy matematycznej rozwiązań quasili-
niowych równań parabolicznych z bardzo singularną dyfuzją. Rozumiemy pod tą nazwą ewolu-
cyjne równania różniczkowe cząstkowe (lub układy takich równań) na funkcję u : Rm ⊃ Ω→
Rn postaci

ut = div (A(∇u)∇u),

gdzie tensor dyfuzji A(∇u) jest rzędu |∇u|−1, przynajmniej w okolicy obszarów, gdzie ∇u = 0
(tu u oznacza niewiadomą w równaniu). Modelowym przykładem jest potok gradientowy
funkcjonału całkowitego wahania

TV(u) =
∫
|∇u|, (1)

któremu odpowiada równanie
ut = div (|∇u|−1∇u). (2)

Zauważmy, że równanie to ma sens dopóki u jest różniczkowalną funkcją o nieznikającym gra-
diencie. W ogólności potrzebne jest wprowadzenie dość skomplikowanego osłabionego pojęcia
rozwiązania. Sytuacja jest podobna również w wypadku innych bardzo singularnych równań.

Zanim przedstawimy wyniki rozprawy, przypomnijmy własności rozwiązań równania (2)
w przypadku jednego wymiaru przestrzennego x, gdzie przyjmuje ono złudnie prostą postać

ut = (sgn ux)x. (3)
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Rysunek 1: Dwa przykłady rozwiązań równania (3). Kropkowane linie oznaczają u0, linie przerywane: u(1/18, ·), linie
ciągłe: u(1/9, ·).
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Rysunek 1 przedstawia dwa przykłady rozwiązań (3) na odcinku z okresowym warunkiem
brzegowym i daną początkową u0. W pierwszym przykładzie, u0 jest funkcją ciągłą która raz
zmienia monotoniczność. W drugim, u0 jest funkcją schodkową. Bazując na tych przykładach,
przedyskutujmy typowe własności rozwiązań (3), które są obecne również w wyższych wy-
miarach.

Ograniczona regularność. Jak widać w pierwszym przykładzie, najwyższy poziom regular-
ności na skali Sobolewa/Höldera jaki jest propagowany przez ewolucję toW 1,∞/C0,1. Istotnie,
nawet jeśli u0 (niebędąca funkcją stałą) jest klasy C∞, to istnieją chwile t > 0 takie, że ux(t, ·)
ma skokowe nieciągłości.

(Prawie) brak wygładzania. Funkcja schodkowa z drugiego przykładu pozostaje funkcją
schodkową w trakcie ewolucji, przy czym dla małych t > 0 nie jest stała. Nie ma zatem na-
tychmiastowego wygładzania ponad BV .

Fasety. W obu przykładach, w wykresach u(t, ·), t > 0 pojawiają się płaskie fragmenty, fasety.
Fasety mogą być propagowane z danej początkowej u0 lub tworzone z lokalnych ekstremów
u0 w trakcie ewolucji. W każdym razie, lokalnie (dopóki któraś ich para się nie połączy) są
dobrze zdefiniowanymi funkcjami czasu.

Nielokalność. W obszarze faset (gdzie ux(t, ·) = 0) ewolucja jest nielokalna, tzn. wartość
ut(t, x) dla x z takiego obszaru zależy od zachowania u(t, ·) poza małym otoczeniem x.

Jesteśmy teraz gotowi, by przedstawić nowe wyniki zawarte w rozprawie.

Ortotropowy potok całkowitego wahania na płaszczyźnie
Jak widzieliśmy na Rysunku 1, klasa funkcji kawałkami stałych jest zachowywana przez jed-
nowymiarowy potok całkowitego wahania. Ta obserwacja pojawia się już w pracy [18]. Można
powiedzieć nawet więcej: przypuśćmy, że

u0 =
n−1∑
k=0

uk0 1Fk ,

gdzie {F k : k ∈ Zn} jest rozkładem dziedziny na odcinki o rozłącznych wnętrzach. Wówczas
istnieją ciągłe, kawałkami afiniczne funkcje uk : [0,∞[→ R takie, że

u(t, ·) =
n−1∑
k=0

uk(t) 1Fk (4)

dla t > 0. Opisując sytuację jakościowo, fasety mogą się łączyć, ale nie mogą się zginać ani
łamać. Innymi słowy, jeśli u0,x = 0 na otwartym odcinku U , to ux(t, ·) = 0 na U dla wszystkich
t > 0.

Już w dwóch wymiarach sytuacja jest bardziej skomplikowana i silnie zależy od wybo-
ru generalizacji (3). Są co najmniej dwaj naturalni kandydaci. Poza izotropowym potokiem
całkowitego wahania (2) (gdzie | · | oznacza normę euklidesową), można również rozważać
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ortotropowy potok całkowitego wahania dany równaniem

ut = (sgn ux1)x1 + (sgn ux2)x2 , (5)

który powstaje jako potok najszybszego spadku ortotropowego funkcjonału całkowitego wa-
hania

TV1(u) =
∫
|ux1 |+ |ux2 |. (6)

Potok ten może powodować łamanie faset, tj. zbiór skoków u może powiększać się w
trakcie ewolucji (por. np. [21, Przykład 4]). Mimo to, zachodzi pewna generalizacja wzo-
ru (4). Ustalmy teraz jako dziedzinę przestrzenną prostokąt Ω = [0, a] × [0, b] z warunka-
mi brzegowymi Neumanna. Taki wybór jest naturalny dla zastosowań w obrazowaniu, jest
również spójny z kartezjańską symetrią (5). Niech a0, a1, . . . , am, b0, b1, . . . , bn ∈ R, gdzie
0 = a0 < a1 < . . . < am = a, 0 = b0 < b1 < . . . < bn = b i oznaczmy

F ij = [ai, ai+1]× [bj , bj+1]

dla i = 0, . . . ,m− 1 i j = 0, . . . , n− 1. Przy danych uij0 ∈ R, i = 0, . . . ,m− 1, j = 0, . . . n− 1
niech

u0 =
m−1∑
i=0

n−1∑
j=0

uij0 1F ij , (7)

i oznaczmy przez u rozwiązanie równania (5) na ]0,∞[×Ω z warunkami brzegowymi Neuman-
na i daną początkową u0. W Rozdziale 2 rozprawy dowodzimy

Twierdzenie 1. Istnieją funkcje ciągłe uij : [0,∞[→ R takie, że dla t ≥ 0

u(t, ·) =
m−1∑
i=0

n−1∑
j=0

uij(t)1F ij .

Funkcje uij są skończenie kawałkami afiniczne, tj. istnieją chwile 0 = t0 < t1 < . . . < tk
takie, że uij są afiniczne na [tl, tl+1] dla l = 0, . . . , k − 1 i stałe na [tk,∞[, i = 0, . . . ,m− 1,
j = 0, . . . , n− 1.

Dowód Twierdzenia 1 opiera się na analizie klasy geometrycznych problemów optymaliza-
cyjnych dla tzw. ilorazów typu Cheegera. Dowodzimy, że ilorazy te są minimalizowane przez
wielokąty o bokach równoległych do boków Ω (dalej wielokąty prostokątne). Ważnym punk-
tem dowodu jest to, że ze względu na strukturę ilorazów Cheegera, możemy skonstruować
przybliżone minimizery należące do skończonej klasy wielokątów danej przez u0. Ponieważ
zbiór wielokątów prostokątnych o ograniczonej wartości ilorazu Cheegera nie jest domknięty,
ta skończoność jest kluczowa. Następnie używamy tego wyniku, by skonstruować poziomice
u(t, ·) dla t > 0. Przenosimy również Twierdzenie 1 na przypadek Ω = R2.

Ponieważ operator (sgn ux1)x1 +(sgn ux2)x2 jest monotoniczny, operator rozwiązania u0 7→
u(t, ·) jest ciągły na L2(Ω). Łatwo sprawdzić, że zbiór funkcji postaci (7) jest gęsty w L2(Ω).
Przeto nie tylko konstruujemy jawne rozwiązania problemu Neumanna dla (5) dla danej
początkowej postaci (7), ale również zapewniamy naturalne przybliżenie dla rozwiązania z
dowolnym warunkiem początkowym. Wynik ten jest istotnie mocniejszy niż to, co można
udowodnić w przypadku izotropowym. Możemy z niego wyprowadzić, że ciągłość jest zacho-
wywana przez potok całkowitego wahania na prostokącie.
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Twierdzenie 2. Niech Ω będzie prostokątem i niech u będzie rozwiązaniem (5) na ]0,∞[×Ω
z warunkami brzegowymi Neumanna i daną początkową u0 ∈ C(Ω). Wówczas u(t, ·) ∈ C(Ω)
dla każdego t > 0. Co więcej, jeśli ω1, ω2 : [0,∞[→ [0,∞[ są funkcjami ciągłymi takimi, że

|u0(x1, x2)− u0(y1, y2)| ≤ ω1(|x1 − y1|) + ω2(|x2 − y2|)

dla każdych (x1, x2), (y1, y2) ∈ Ω, to zachodzi

|u(t, (x1, x2))− u(t, (y1, y2))| ≤ ω1(|x1 − y1|) + ω2(|x2 − y2|)

dla każdych t > 0, (x1, x2), (y1, y2) ∈ Ω.

(a) t = 0. (b) t = 0.08. (c) t = 0.24.

Rysunek 2: Ewolucja funkcji schodkowej pod działaniem ortotropowego potoku całkowitego wahania na płaszczyźnie.

(a) t = 0. (b) t = 0.08. (c) t = 0.24.

Rysunek 3: Ewolucja funkcji ciągłej pod działaniem ortotropowego potoku całkowitego wahania na płaszczyźnie.

(a) t = 0. (b) t = 0.04. (c) t = 0.12.

Rysunek 4: Skokowa nieciągłość powstająca pod działaniem ortotropowego potoku całkowitego wahania na niewypukłej
dziedzinie.
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Fasety w jednostajnie parabolicznym równaniu
W Rozdziale 3 badamy rozwiązania równania

ut = uxx + α
2 (sgn ux)x na ]0,∞[×T. (8)

Tu T oznacza standardowy jednowymiarowy torus, który utożsamiamy z odcinkiem jednostko-
wym [0, 1] z okresowym warunkiem brzegowym. Prawa strona równania (8) to inne oznaczenie
na Lu, gdzie L jest maksymalnym monotonicznym operatorem na L2(T) powstającym jako
ujemna podróżniczka wypukłego, półciągłego z dołu funkcjonału. Oznaczamy jego minimalną
selekcję przez L0.

Okazuje się, że podobnie jak w przypadku potoku całkowitego wahania, w wykresach
u(t, ·), t > 0 pojawiają się płaskie fasety. Teraz jednak ich ewolucja jest nietrywialna i wy-
stępuje rodzaj współzawodnictwa pomiędzy fasetującym działaniem operatora 1-Laplace’a
(sgn ux)x i wygładzaniem na skutek obecności laplasjanu [22]. Dowodzimy, że fasety są do-
brze zdefiniowanymi funkcjami czasu oraz są „3

4 -ciągłe” (por. treść Twierdzenia 3).
Przypominamy, że na T jest naturalny cykliczny porządek, który jest relacją trójargu-

mentową. Używamy notacji a < b < c (a, b, c ∈ T) na jej oznaczenie. Jest naturalne, by
oznaczać uporządkowane rodziny n punktów lub podzbiorów T elementami cyklicznej grupy
Zn = Z/nZ składającej się z liczb 0, . . . n − 1 z dodawaniem modulo n. Oznaczamy przez
F(T) zbiór (niepustych) domkniętych odcinków w T. Wraz z odległością Hausdorffa, tworzy
on zupełną przestrzeń metryczną. Wprowadzamy również komplementarne oznaczenie I(T)
na zbiór niepustych otwartych odcinków w T. Dowodzimy

Twierdzenie 3. Przypuśćmy, że u0 ∈ D(L) nie jest funkcją stałą i spełnia L0u0 ∈ L∞(T).
Istnieje liczba m0 taka, że 2m0 ≤ α−2‖L0u‖2L2(T) oraz ciąg chwil

0 = t0 < t1 ≤ t2 ≤ . . . ≤ tm0

takich, że dla m = 0, . . . ,m0 − 1 i k ∈ Z2(m0−m) istnieją funkcje

Ikm : [tm, tm+1[→ I(T), F km : [tm, tm+1[→ F(T)

spełniające dla t ∈ [tm, tm+1[:

•
{
Ikm(t), F km(t) : k ∈ Z2(m0−m)

}
jest rozkładem T na rozłączne odcinki oraz

Ikm(t) < F km(t) < Ik+1
m

dla k ∈ Z2(m0−m);

• ux = 0 na F km(t) dla k ∈ Z2(m0−m), jeśli t 6= 0 to ux > 0 na Ikm(t) dla k parzystych i
ux < 0 dla k nieparzystych;

• |F km(t)| ≥ α2‖L0u0‖−2
L2(T);

• zachodzi

F km(t) = lim sup
s→t−

F km(s) (dla t 6= tm) oraz F km(t) = lim
s→t+

F km(s)

w sensie zbieżności Kuratowskiego (równoważnie, F km jest lewostronnie półciągła z góry
i prawostronnie ciągła względem metryki Hausdorffa);
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Ponadto, dla m = 1, . . . ,m0 istnieje k ∈ Z2(m0−m) takie, że

lim sup
t→t−m

F km(t) ∩ lim sup
t→t−m

F k+1
m (t) 6= ∅ (9)

i zachodzi

u(t, ·) ≡
∫
T
u0 for t ≥ tm0 , tm0 ≤ (απ)−1

∥∥∥∥u0 −
∫
T
u0

∥∥∥∥
L2(T)

. (10)

Ważnym składnikiem dowodu Twierdzenia 3 jest regularność, którą otrzymujemy dla u:

utx ∈ L2(]0,∞[×T), uxx ∈ L∞(]0,∞[×T),

skąd wynika hölderowska ciągłość ux. Co więcej, mamy też L0u(t, ·) ∈ L∞(T), t > 0 dla
każdego rozwiązania z warunkiem początkowym u0 ∈ L2(T). Przeto, Twierdzenie 3 opisuje
generyczne zachowanie rozwiązań równania (8).

Lokalne oszacowanie dla potoku całkowitego wahania krzywych
Niech I =]a, b[ będzie odcinkiem otwartym. W Rozdziale 4 rozważamy potok całkowitego
wahania na funkcjach z I w przestrzeń euklidesową Rn, któremu odpowiada układ

ut = (|ux|−1ux)x na ]0,∞[×I, (11)

ux = 0 na ]0,∞[×∂I. (12)

Przypuśćmy, że u jest rozwiązaniem (11, 12) z daną początkową u0 ∈ BV (I,Rn). Zasad-
niczą własnością u jako krzywej najszybszego spadku całkowitego wahania jest, że∫

I
|ux(t, ·)| ≤

∫
I
|u0,x|

dla t > 0. Okazuje się, że oszacowanie to może być zlokalizowane w niezwykle silny sposób.

Twierdzenie 4. Dla pw. t > 0 zachodzi |ux(t, ·)| ≤ |u0,x| w sensie miar borelowskich na I,
tj. ∫

A
|ux(t, ·)| ≤

∫
A
|u0,x| (13)

dla każdego borelowskiego A ⊂ I.

Jest to uogólnienie analogicznego wyniku znanego w przypadku skalarnym n = 1 [1, 2].
Pociąga ono również kilka obserwacji znanych w przypadku skalarnym, np. nierozrastanie
się zbioru skoków u, niepowiększanie się samych skoków i utrzymywanie się faset. Ponadto,
natychmiastową konsekwencją Twierdzenia 4 jest, że jeśli u0 należy do jakiejkolwiek pod-
przestrzeni BV (I,Rn) zdefiniowanej poprzez ograniczenie na |u0,x|, takiej jak W 1,p(I,Rn),
p ∈ [1,∞] albo SBV (I,Rn), to u(t, ·) należy do tej samej podprzestrzeni dla pw. t > 0.
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Regularny 1-harmoniczny potok przekształceń
Niech Ω będzie otwartą, ograniczoną, lipschitzowską dziedziną w Rm. NiechN będzie zupełną,
spójną, gładką n-wymiarową podrozmaitością w RN . Dla danego p ∈ N , oznaczamy przez πp
rzut prostopadły na TpN . Rozważamy potok najszybszego spadku względem odległości L2

funkcjonału TVNΩ : funkcjonału całkowitego wahania obciętego do funkcji o wartościach w N ,
danego dla gładkiego u wzorem

TVNΩ (u) =
∫

Ω
|∇u|. (14)

Na odcinku czasu [0, T [ potok ten jest dany układem równań

ut = πu
(
div ∇u|∇u|

)
na ]0, T [×Ω, (15)

νΩ · ∇u|∇u| = 0 na ]0, T [×∂Ω. (16)

Naszym głównym celem w Rozdziale 5 jest teoria dobrego postawienia dla tego potoku. Pod-
kreślmy, że w przeciwieństwie do poprzednich rozdziałów, dobre postawienie nie wynika z
klasycznej teorii nieliniowych półgrup, gdyż przestrzenie funkcji o wartościach w N nie są
nawet liniowe.

Wprowadzamy pojęcie regularnego rozwiązania, w którym wymagamy przestrzennej lip-
schitzowskości u. Rozumiemy ∇u

|∇u| jako multifunkcję

∇u
|∇u| : (t,x) 7→


∇u(t,x)
|∇u(t,x)| jeśli ∇u(t,x) 6= 0
B(0, 1) ⊂ Rm × Tu(t,x)N jeśli ∇u(t,x) = 0

i żądamy, by układ (15, 16) był spełniony dla jej odpowiedniej selekcji.
Pojęcie to jest równoważne z tym rozważanym w [13], gdzie lokalne istnienie jest otrzymane

przy założeniu małości danej początkowej w W 1,1+ε(Ω,N ) i pewnych innych technicznych
warunkach. Poza [13], istnienie potoku otrzymano tylko dla szczególnych N w [10, 11, 5].

Na poprawność pojęcia regularnego rozwiązania wskazują wyniki o dobrym postawieniu,
które otrzymujemy. Po pierwsze, regularne rozwiązania są jednoznaczne.

Twierdzenie 5. Przypuśćmy, że u1,u2 są dwoma regularnymi rozwiązaniami (15, 16) na
[0, T [, T ∈]0,∞[ takimi, że u1(0, ·) = u2(0, ·) = u0. Wówczas u1 ≡ u2.

Dowód Twierdzenia 5 różni się od dowodów analogicznych wyników dla potoków p-harmo-
nicznych w [16, 7] w tym, że nie używamy ścisłej monotoniczności operatora p-Laplace’a (bo
jej nie ma dla p = 1).

O ile Ω jest wypukła, jesteśmy w stanie skonstruować lokalne w czasie regularne rozwią-
zania (15, 16). Potrzebujemy założenia o wypukłości, gdyż jesteśmy zmuszeni do używania
globalnych oszacowań na ∇u w Lp. Lokalizacja tych oszacowań nie jest dostępna ze względu
na silną degenerację operatora 1-Laplace’a div ∇u|∇u| . Co więcej, przynajmniej w wypadku po-
toku anizotropowego całkowitego wahania, istnieją przykłady niewypukłych, lipschitzowskich
Ω, dla których klasy regularności W 1,p(Ω) nie są zachowywane przez potok (podajemy taki
przykład w Rozdziale 2).

Sytuacja egzystencjalna rozwiązań zależy od krzywizny przekrojowej KN rozmaitości N .
Oznaczamy przez KN kres górny KN po N .
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Twierdzenie 6. Przypuśćmy, że Ω jest wypukła, zanurzenie N w RN jest domknięte, oraz
KN < ∞. Przy danym u0 ∈ W 1,∞(Ω,N ), oznaczmy T† = (KN ‖∇u0‖L∞)−1 jeśli KN > 0
oraz T† = +∞ w przeciwnym razie. Istnieje regularne rozwiązanie u układu (15, 16) na [0, T†[
z daną początkową u0, spełniające nierówność energetyczną

ess sup
t∈[0,T†[

∫
Ω
|∇u(t, ·)|+

∫ T†

0

∫
Ω
u2
t ≤

∫
Ω
|∇u0|. (17)

Przynajmniej w wypadku warunków brzegowych Dirichleta, regularne rozwiązania (15)
mogą wybuchać w skończonym czasie, jak pokazują przykłady w [4, 12]. W naszej sytuacji
dowodzimy, że rozwiązania istnieją globalnie, pod warunkiem że obraz danej początkowej
zawiera się w dostatecznie małej kuli geodezyjnej w N . Co więcej, w takim wypadku rozwią-
zania stają się przekształceniami stałymi w skończonym czasie, podobnie jak w przypadku
skalarnego potoku całkowitego wahania [14]. Zauważmy, że w przypadku niejednorodnych
warunków brzegowych Dirichleta, ewolucja generycznej danej początkowej pod działaniem
potoku 1-harmonicznego nie zatrzymuje się w skończonym czasie [15], w przeciwieństwie do
ewolucji pod działaniem skalarnego potoku całkowitego wahania, przynajmniej na jednowy-
miarowej dziedzinie [17]. Oznaczmy przez BN (p, R) geodezyjną kulę w N o środku w p ∈ N
i promieniu R > 0.

Twierdzenie 7. Niech p0 ∈ N , u0 ∈W 1,∞(Ω,N ) i niech u będzie regularnym rozwiązaniem
(15, 16) na [0, T [ z daną początkową u0. Przypuśćmy, że u0(Ω) ∈ Bg(p0, R), R > 0. Istnieje

• liczba R∗ = R∗(N ,p0) > 0 taka, że jeśli R < R∗, to u(t,Ω) ∈ BN (p0, R) dla t ∈]0, T [,

• liczby R̃∗ = R̃∗(N ,p0) ∈]0, R∗[, C = C(Ω,N ,p0) > 0 oraz punkt u∗ ∈ N takie, że jeśli
R < min

(
R̃∗,

T
C

)
, to u(t, ·) ≡ u∗ dla t ∈]CR, T [.

W szczególnym przypadkuKN ≤ 0, rozwiązania nie wybuchają dla żadnej lipschitzowskiej
danej początkowej i możemy otrzymać globalne istnienie. Ze względu na szczególnie prostą
topologię rozmaitości riemannowskich z KN ≤ 0, nie musimy zakładać istnienia domkniętego
zanurzenia N w RN w tym wypadku.

Twierdzenie 8. Przypuśćmy, że Ω jest wypukła i KN ≤ 0. Niech u0 ∈ W 1,∞(Ω,N ). Ist-
nieje regularne rozwiązanie u układu (15, 16) na [0,∞[ z daną początkową u0 spełniające
nierówność energetyczną (17). Istnieją T∗ = T∗(u0) ∈ [0,∞[ oraz u∗ = u∗(u0) ∈ N takie, że
u(t, ·) ≡ u∗ dla t ≥ T∗. Ponadto,

ess sup
t>0
‖∇u(t, ·)‖L∞(Ω) ≤ ‖∇u0‖L∞(Ω).

Wzmiankujemy, że w przypadku skalarnym powyższe oszacowanie wW 1,∞ wynika z Wnio-
sku 5.6 w [3]. Jednakże metody używane w tej pracy nie dają się w prosty sposób zaadaptować
do problemów wektorowych.

Regularny potok 1-harmoniczny, który tu rozważamy, jest ciągły względem czasoprze-
strzeni, więc potrafi generować homotopie. Z tego powodu uważamy, że warto omówić w
Rozdziale 5 również przypadek, gdy dziedzina jest zwartą, orientowalną rozmaitością rieman-
nowską (M, γ). Adaptujemy pojęcie regularnego rozwiązania do tej sytuacji i otrzymujemy
analogiczne wyniki o lokalnym istnieniu i jednoznaczności. Z drugiej strony, ze względu na
nietrywialną topologię zwartych rozmaitości, mogą istnieć punkty stacjonarne potoku, które
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nie są przekształceniami stałymi i zachowanie potoku po długim czasie może się różnić od
opisanego w Twierdzeniu 7.

Problem znalezienia przekształcenia 2-harmonicznego (tzn., z grubsza, punktu stacjonar-
nego potoku 2-harmonicznego) homotopijnego z danym przekształceniem był pierwotną mo-
tywacją do badania potoku 2-harmonicznego przekształceń między rozmaitościami rieman-
nowskimi w [6]. W pracy tej, autorzy skonstruowali globalnie istniejący potok i rozwiązali
problem homotopii przy założeniu, że KN ≤ 0. Analogiczny wynik został później otrzyma-
ny w [7] dla potoku p-harmonicznego, p > 1. W rozprawie otrzymujemy globalne istnienie
potoku 1-harmonicznego jeśli KN ≤ 0 i rozwiązujemy problem homotopii dla przekształceń
1-harmonicznych przy dodatkowym założeniu, że tensor RicciegoM jest nieujemny.

Informacja o artykułach powiązanych z rozprawą
Zawartość rozprawy jest powiązana w różnym stopniu z kilkoma opublikowanymi i nieopu-
blikowanymi artykułami, których (współ-)autorem jest autor rozprawy. Rozdział 2 bazuje na
pracy [20]. Rozdział 3 jest częścią artykułu w przygotowaniu, którego poprzednią wersją jest
[19]. Rozdział 4 jest wersją pracy [8], która została napisana przez autora rozprawy przed
powstaniem [8]. Rozdział 5 pokrywa się z artykułem [9].

Praca autora nad składnikami rozprawy była częściowo finansowana z grantu Preludium
nr 2014/13/N/ST1/02622 Narodowego Centrum Nauki.
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