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4 Omówienie osiπgniÍcia naukowego
Rozprawa habilitacyjna zatytu≥owana:

Istnienie i asymptotyka rozwiπzaÒ dla niestandardowych modeli przep≥ywów
úciúliwych

zgodnie z art. 2019 ust.1 pkt 2b Ustawy, sk≥ada siÍ z cyklu prac:

O-1. D. Bresch, V. Giovangigli, E. Zatorska,
Two-velocity hydrodynamics in fluid mechanics: Part I Well posedness for zero
Mach number systems,
J. Math. Pures Appl. Vol. 104(4): 762–800 (2015).

O-2. D. Bresch, B. Desjardins, E. Zatorska,
Two-velocity hydrodynamics in fluid mechanics: Part II Existence of global -
entropy solutions to the compressible Navier-Stokes systems with degenerate
viscosities,
J. Math. Pures Appl. Vol. 104(4): 801–836 (2015).

O-3. C. Perrin, E. Zatorska,
Free/Congested Two-Phase Model from Weak Solutions to Multi-Dimensional
Compressible Navier–Stokes Equations,
Commun. PDEs, 40(8): 1558–1589 (2015).

O-4. E. Feireisl, R. Klein, A. Novotný, E. Zatorska,
On singular limits arising in the scale analysis of stratified fluid flows,
Math. Models Methods Appl. Sci., Vol. 26(3): 419–443 (2016).

O-5. N. Vauchelet E. Zatorska,
Incompressible limit of the Navier-Stokes model with growth term,
Nonlinear Analysis–Theory Methods & Applications, Vol. 163, 34–59
(2017).

Tematyka rozprawy habilitacyjnej dotyczy analizy uk≥adu nieliniowych równaÒ
róøniczkowych czπstkowych wyraøajπcych zasadnicze prawa Mechaniki P≥ynów: za-
chowanie masy, pÍdu i, w niektórych przypadkach, zachowanie energii. Równania
te stanowiπ rdzeÒ modeli opisujπcych przep≥ywy szeroko rozumianych p≥ynów. Ma-
my tu na myúli nie tylko p≥yny o z≥oøonym sk≥adzie chemicznym, czyli mieszaniny,
ale takøe continuum oddzia≥ujπcych wzajemnie agentów (czπstek, bakterii, komórek,
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zwierzπt czy ludzi). Modele tego typu opisujπ np. reakcji chemicznych, przep≥ywów
atmosferycznych a nawet do opisu przep≥ywów granularnych i tworzenia siÍ stad.
Olbrzymie spektrum tych zjawisk jest w istocie przeszkodπ do stosowania ogólnych
wyników analitycznych w wielu konkretnych przypadkach.
Aby „przystosowaÊ” lub teø „zredukowaÊ” ogólne równania do potrzeb opisu kon-

kretnego zjawiska mamy do dyspozycji kilka moøliwoúci. Jedna z nich polega po pro-
stu na odpowiednim wyborze rozmaitych cz≥onów i wspó≥czynników pojawiajπcych
siÍ w równaniach, np. tensora lepkoúci czy ciúnienia. W sk≥ad rozprawy habilitacyjnej
wchodzπ wyniki dotyczπce istnienia s≥abych rozwiπzaÒ dla kilku niestandardowych
wariantów úciúliwych równaÒ Naviera-Stokesa z:
- tensorem lepkoúci zaleønym od gÍstoúci: [O-1], [O-2],
- niestandardowym (singularnym) ciúnieniem: [O-3], [O-5]
- ciúnieniem zaleønym od wiÍcej niø jednej sk≥adowej: [O-4].

Ponadto, konkretne zastosowania wymagajπ niekiedy wyeliminowania niechcia-
nych lub niewaønych cech przep≥ywu i na skupieniu siÍ tylko na cechach istotnych.
CzÍsto rozwaøa siÍ na przyk≥ad sytuacje, w których stosunek prÍdkoúci przep≥ywu
p≥ynu do prÍdkoúci düwiÍku jest bardzo ma≥y (ma≥a liczba Macha), lub gdy stosunek
si≥ bezw≥adnoúci do si≥ lepkoúci jest duøy (duøa liczba Reynoldsa). Analizujπc gra-
nice asymptotyczne moøna dojúÊ do pewnych modeli szczególnych (np. nieúciúliwe
równanie Naviera-Stokesa lub úciúliwe równania Eulera, odpowiednio). W rozprawie
habilitacyjnej zbadano kilka takich granic dla wyøej wymienionych modeli niestan-
dardowych:
- ma≥a liczba Macha [O-1], [O-4],
- duøa liczba Macha [O-3],
- duøy wyk≥adnik adiabaty [O-5].

Co ciekawe, i zaskakujπce zarazem, zaobserwowano iø wszystkie z wyøej wymie-
nionych granic prowadzπ do przep≥ywów nieúciúliwych lub przep≥ywów dwufazowych
z jednπ z faz opisujπcπ przep≥yw nieúciúliwy.
Poniøej zaprezentowane zosta≥y rezultaty z prac [O-1 –O-5] wraz z zarysem g≥ów-

nych idei dowodów i zastosowanych technik. Zamiast opisywaÊ kaødy wynik z osobna,
prace zosta≥y podzielone na trzy podgrupy. I tak, w Sekcji 4.1 omówione bÍdπ osiπ-
gniÍcia [O-1] i [O-2], stanowiπce cykl prac poúwiÍcony jednemu g≥ównemu aspektowi
w równaniach p≥ynów – analizie uk≥adów z lepkoúciπ zaleønπ od gÍstoúci. W dalszej
czÍúci, w Sekcji 4.2, zaprezentowane zostanπ dwa rezultaty z prac [O-3] i [O-5], oba
zwiπzane z analizπ przep≥ywu dwu-fazowego, ale uøywajπce innych aproksymacji ci-
únienia. Ostatecznie, w Sekcji 4.3, opisane zostanπ rezultaty z pracy [O-4] dotyczπce
asymptotyki równania Naviera-Stokesa z dodatkowym transportem entropii.
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4.1 Dwie prÍdkoúci w równaniach p≥ynów
Abstrakt: W pracy [O-1] udowodniono globalne w czasie istnienie s≥abych rozwiπ-
zaÒ dla równaÒ úciúliwych z zerowπ liczbπ Macha, dla obszaru z periodycznymi wa-
runkami brzegowymi. Algebraiczna zaleønoúÊ miÍdzy wspó≥czynnikiem lepkoúci oraz
przewodnictwa ciep≥a wprowadzona w [4] zastπpiona zosta≥a ogólnπ relacjπ co pozwo-
li≥o na uzyskanie bardziej kompletnej odpowiedzi na jeden z problemów otwartych
sformu≥owanych przez P.-L. Lionsa. Wprowadziliúmy nowπ entropiÍ matematycznπ,
która jasno sugeruje, øe dynamikÍ p≥ynu moøna opisaÊ dwiema prÍdkoúciami modu-
lowanymi parametrem  2 (0, 1) . W drugiej z prac, [O-2], uøyto tego sformu≥owania
aby udowodniÊ istnienie globalnych w czasie s≥abych rozwiπzaÒ, tzw. -entropijnych
dla úciúliwych równaÒ Naviera-Stokesa ze zdegenerowanymi wspó≥czynnikami lep-
koúci. Rozwiπzania te spe≥niajπ s≥abe sformu≥owania równania masy i momentu, a
takøe oszacowanie -entropijne. Nowe oszacowanie wykorzystuje ten sam parametr
 2 (0, 1) co poprzednio, który moduluje dwie prÍdkoúci u and u+ 2r'(%), gdzie u
jest zwyk≥π prÍdkoúciπ przep≥ywu, zaú ' jest funkcjπ % zwiπzanπ ze wspó≥czynnikiem
lepkoúci µ poprzez relacjÍ '0(s) = µ

0(s)/s.
Obie prace, a szczególnie [O-2], wp≥ynÍ≥y na znaczπcy postÍp w analizie równaÒ p≥y-
nów z lepkoúciami zaleønymi od gÍstoúci. Sπ wysoko cytowane w artyku≥ach poúwiÍco-
nych istnieniu rozwiπzaÒ dla podobnych uk≥adów, konstrukcji funkcjona≥u relatywnej
entropii, czy schematów numerycznych na niej opartych.

4.1.1 Prezentacja problemów

Punktem wyjúciowym w pracy [O-1] jest granica przy ma≥ej liczbie Macha pe≥nego
uk≥adu równaÒ Naviera-Stokesa (z uwzglÍdnieniem temperatury). Od razu zak≥ada-
my, øe gÍstoúÊ % oraz temperatura ✓ p≥ynu powiπzane sπ warunkiem sta≥ego ciúnienia,
to znaczy

% = P0/(R✓), (1)

gdzie P0 oznacza ciúnienie denotes the constant pressure at spatial infinity, a R > 0
jest sta≥π. Po wyraøeniu wszystkich funkcji zaleønych od temperatury w terminach
gÍstoúci, uk≥ad przybiera postaÊ:

@t%+ div(%u) = 0,
@t(%u) + div(%u⌦ u)� divS+r⇡ = 0,
divu = �2�'(%),

(2)

gdzie u, ⇡ oznaczajπ kolejno pole prÍdkoúci oraz nieznane ciúnienie, natomiast S
oznacza tenor lepkoúci. Bezwymiarowy parametr  2 [0, 1] jest liczbπ Péclet’a, która
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okreúla wp≥ywy przewodnictwa ciep≥a na dynamikÍ przep≥ywu.
Rozwaøamy p≥yny Newtonowskie, dlatego tensor lepkoúci jest postaci:

S = �2µD(u)� �divu I

to znaczy zaleøy w sposób liniowy od gradientu prÍdkoúci, uøyliúmy tu oznaczeÒ
D(u) = 1

2(ru+rtu), gdzie I jest macierzπ identycznoúci.
W wiÍkszoúci zastosowaÒ fizycznych, wspó≥czynniki lepkoúci µ,� zaleøπ w g≥adki

sposób od temperatury, i w zwiπzku z tym, przez wzglπd na relacjÍ (1) od gÍstoúci

µ = µ(%), � = �(%).

W ostatnim równaniu uk≥adu (2), ' jest rosnπcπ funkcjπ gÍstoúci, której dok≥adna
postaÊ zaleøy od formy strumienia przewodnictwa ciep≥a. W zaleønoúci od formy ',
uk≥ad (2) moøe opisywaÊ róøne zjawiska takie jak mieszaniny, lawiny, rozprzestrze-
nianie siÍ zanieczyszczeÒ czy proces spalania.
Istnienie silnych ale lokalnych w czasie rozwiπzaÒ uk≥adu (2) rozpatrywane by≥o,

m.in. przez H. Beirão Da Veiga i P. Secchi [3, 27, 28]. W pracy R. Danchina oraz X.
Liao [11] wykazano istnienie globalnych rozwiπzaÒ w jednorodnych przestrzeniach Be-
sova w krytycznej regularnoúci, przy za≥oøeniu øe poczπtkowa gÍstoúÊ jest w przybli-
øeniu sta≥a, a poczπtkowa prÍdkoúÊ ma≥a. Istnienie i jednoznacznoúÊ rozwiπzaÒ uogól-
nionych w dwóch wymiarach przestrzennych dla zmodyfikowanej konwekcji z ma≥ym
wspó≥czynnikiem  zosta≥o udowodnione przez A. Kazhikova i S. Smagulova w [12].
P.-L. Lions w monografii [18] pokaza≥, øe w przypadku dwu-wymiarowym, dla dodat-
niego wspó≥czynnika przewodnictwa i dla ' = �1/%, ma≥e zaburzenie sta≥ej gÍstoúci
poczπtkowej prowadzi do globalnego istnienia s≥abych rozwiπzaÒ bez ograniczeÒ na
prÍdkoúÊ poczπtkowπ. Uogólnienie tego wyniku na przypadek trzy-wymiarowy pozo-
stawi≥ jako problem otwarty, który jest jednym z wyników zawartych w pracy [O-1].
Z kolei w pracy [O-2], zamiast uk≥adu (2) badany by≥ uk≥ad równaÒ Naviera-

Stokesa dla úciúliwego przep≥ywu barotropowego

@t%+ div (%u) = 0,

@t (%u) + div(%u⌦ u)� div (2µ(%)D(u))�r(�(%)divu) +rp(%) = 0,
(3)

w którym ciúnienie nie jest szukanπ, lecz funkcjπ gÍstoúci % zadanπ explicite, najczÍ-
úciej jako p(%) = %

�, � > 1.
Podstawowπ trudnoúciπ w analizie uk≥adu (3) jest to, øe wspó≥czynniki lepkoúci

µ(%) oraz �(%) znikajπ w obszarach próøni (% = 0). Z tego powodu, równanie na
prÍdkoúÊ w tym obszarze zeruje siÍ, tak wiÍc pole prÍdkoúci jest nieokreúlone. Pod-
czas prac nad projektem [O-1] odkryliúmy alternatywne sformu≥owanie tych równaÒ,
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które pozwala na zapisanie uk≥adów obu (2) oraz (3) uøywajπc dwóch pól prÍdkoúci
równoczeúnie:

w = u+ 2
µ
0(%)

%
r%, v = 2

µ
0(%)

%
r%.

Uøywajπc tej notacji system (3) moøe zostaÊ przekszta≥cony do postaci

@t%+ div(%w)� 2�µ(%) = 0,

@t (%w) + div ((%w � 2rµ(%))⌦w)� 2div(µ(%)Dw) + 2div(µ(%)rtw)

+ 2(1� )div(µ(%)rv)�r ((�(%)� 2(µ0(%)%� µ(%))) div(w � v)) +rp(%) = 0.

Z kolei, gdy '0(%) = µ
0(%)
%
, uk≥ad (2) moøe zostaÊ przekszta≥cony do formy:

@t%+ div(%w)� 2�µ(%) = 0,

@t (%w) + div((%w � 2rµ(%))⌦w)� 2div(µ(%)Dw) + 2div(µ(%)rtw)

+ 2(1� )div(µ(%)rv) +r⇡1 = 0,

divw = 0,

(4)

gdzie oznaczyliúmy

⇡1 = ⇡ � (�(%)� 2(µ0(%)%� µ(%))) div(w � v).

Oszacowanie energetyczne uøywajπce obu tych prÍdkoúci (oszacowanie -entopii) za-
pewnia dodatkowπ informacjÍ o gradiencie gÍstoúci, która nie moøe byÊ wywnio-
skowana z samego tylko równania ciπg≥oúci. Dla uk≥adu (4) nieformalny rachunek
prowadzi do

d

dt

Z

⌦

%

✓
|w|2

2
+ (1� )

|v|2

2

◆
dx

+ 2(1� )

Z

⌦

µ(%)|D(u)|2 dx+ 2

Z

⌦

µ(%)|A(u)|2 dx

+ 2(1� )

Z

⌦

(µ0(%)%� µ(%))|2�'(%)|2 dx = 0.

(5)

Znacznie bardziej skomplikowane rachunki, pozwalajπ znaleüÊ analogicznπ równoúÊ

7



dla przypadku úciúliwego:

d

dt

Z

⌦

%

✓
|w|2

2
+ (1� )

|v|2

2

◆
dx+

d

dt

Z

⌦

%e(%) dx

+ 2(1� )

Z

⌦

µ(%)|D(u)|2 dx+ 2

Z

⌦

µ(%)|A(w)|2 dx

+ 2

Z

⌦

µ
0(%)p0(%)

%
|r%|2 dx

+ 2(1� )

Z

⌦

(µ0(%)%� µ(%))|divu|2 dx = 0

(6)

przy za≥oøeniu, øe spe≥niona jest nastÍpujπca relacja miÍdzy wspó≥czynnikami lepko-
úci

�(%) = 2(%µ0(%)� µ(%)). (7)

Nowa struktura pojawiajπca siÍ w (6) jest uogólnieniem przypadku specjalnego ( =
1) studiowanego przez D. Bresch i B. Desjardins w serii artyku≥ów zapoczπtkowanej
przez [5]. Takøe w tym szczególnym przypadku za≥oøenie relacji (7) jest konieczne,
ale jest ono uzasadnione, np. dla równaÒ przep≥ywu p≥ytkiej wody, w których µ = %

oraz � = 0.
ZakoÒczymy to wprowadzenie obserwacjπ, øe

|w|2 + (1� )|2r'(%)|2 = (1� )|u|2 + |u+ 2r'(%)|2.

Jest to uzasadnienie stwierdzenia, øe energia (5) oraz (6) „miesza” dwie prÍdkoúci u
oraz u+ 2r'(%) modulowane parametrem .

4.1.2 Opis rezultatów z pracy [O-1]

W pierwszej czÍúci pracy [O-1], dowodzimy istnienia globalnych rozwiπzaÒ uk≥adu
(2) zak≥adajπc, øe

'
0(s) = µ

0(s)/s oraz 0 <  < 1. (8)

Uk≥ad (2) rozwaøany jest w periodycznej kostce ⌦ = Td i z nastÍpujπcymi danymi
poczπtkowymi

%|t=0 = %
0
, u|t=0 = u0

, w|t=0 = w0 = u0 + 2r'(%0) na ⌦, (9)

p
(1� )%0 2 H

1(⌦), 0 < r  %
0  R < 1, w0 2 H, (10)
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gdzie uøyto oznaczeÒ

H = {z 2 L
2(⌦); divz = 0} oraz V = {z 2 W

1,2(⌦); divz = 0}.

Zamiast zdefiniowaÊ rozwiπzania bezpoúrednio dla uk≥adu (2), pos≥uøyliúmy siÍ
s≥abym sformu≥owaniem uk≥adu (4).

Definicja 1 (S≥abe rozwiπzanie w terminach w). ParÍ funkcji (%,w) nazwiemy glo-
balnym s≥abym rozwiπzaniem uk≥adu (4) z danymi (9) jeøeli spe≥nione sπ nastÍpujπce
w≥asnoúci

0 < r  %  R < 1, a.e. in (0, T )⇥ ⌦,
% 2 L

1(0, T ;H1(⌦)) \ L
2(0, T ;H2(⌦)),

w 2 L
1(0, T ;H) \ L

2(0, T ;V ),

spe≥niona jest nierównoúÊ -entropijna

sup
⌧2[0,T ]

Z

⌦

%

✓
|w|2

2
+ (1� )

|2r'(%)|2

2

◆
(⌧) dx+ 2

Z
T

0

Z

⌦

µ(%)|A(w)|2 dx dt

+ 2(1� )

Z
T

0

Z

⌦

µ(%)

����D(w � 2r'(%)) + 2

d
�'(%) I

����
2

dx dt

+ 2(1� )

Z
T

0

Z

⌦

✓
(1� d)

d
µ(%) + µ

0(%)%

◆
|2�'(%)|2 dx dt


Z

⌦

%

✓
|w|2

2
+ (1� )

|2r'(%)|2

2

◆
(0) dx,

(11)

gdzie A(w) = 1
2(rw � rtw), oraz równania uk≥adu (4) spe≥nione sπ w sensie dys-

trybucyjnym.
W szczególnoúci równanie ciπg≥oúci
Z

T

0

Z

⌦

%@t� dx dt+

Z
T

0

Z

⌦

%w ·r� dx dt� 2

Z
T

0

Z

⌦

%r'(%) ·r� dx dt = �
Z

⌦

%
0
�(0) dx

(12)

jest spe≥nione dla � 2 C
1([0, T ]⇥ ⌦), takich øe �(T ) = 0.

Równanie momentu w terminach w
Z

T

0

Z

⌦

%w · @t���1 dx dt+

Z

⌦

%(w � 2r'(%))⌦w : r���1 dx

� 2

Z
T

0

Z

⌦

µ(%)D(w) : r���1 dx dt+ 2

Z
T

0

Z

⌦

µ(%)rtw : r���1 dx dt

+ 4(1� )

Z

⌦

µ(%)rr'(%) : r���1 dx = �
Z

⌦

%
0w0 · ���1(0) dx

(13)
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jest spe≥nione dla ���1 2 (C1([0, T ]⇥ ⌦))3, takich øe div���1 = 0 oraz ���1(T ) = 0.
Równanie na r'(%)
Z

T

0

Z

⌦

%r'(%) · @t���2 dx dt+

Z

⌦

%(w � 2r'(%))⌦r'(%) : r���2 dx

� 

Z
T

0

Z

⌦

µ(%)r2
'(%) : r���2 dx dt� 

Z
T

0

Z

⌦

(µ0(%)%� µ(%))�'(%)div���2 dx dt

+

Z

⌦

µ(%)rtw : r���2 dx = �
Z

⌦

%
0r'(%0) · ���2(0) dx

(14)

jest spe≥nione dla ���2 2 (C1([0, T ]⇥ ⌦))3, takich øe ���2(T ) = 0.

Definiujπc u = w � 2r'(%), ≥atwo sprawdziÊ, øe s≥abe rozwiπzanie z Definicji
2 daje s≥abe rozwiπzanie oryginalnego uk≥adu (2). Istotnie, uøywajπc definicji w
oraz tego, øe w jest bezdywergencyjnym polem wektorowym, s≥abe sformu≥owanie
równania momentu na u moøe byÊ uzyskane poprzez wybór ���1 = ���2 = ��� w (13) oraz
w (14), pomnoøenie drugiego równania przez  i odjÍcie stronami od pierwszego.

Pierwszy g≥ówny rezultat z pracy [O-1] dotyczy istnienie powyøszych rozwiπzaÒ.

Twierdzenie 1. Za≥óømy, øe 0 <  < 1, µ jest rosnπcπ funkcjπ gÍstoúci klasy
C

1([r, R]) takπ, øe µ � c > 0 na [r, R]. Za≥óømy takøe, øe spe≥niona jest relacja (8)
oraz, øe µ(%) spe≥nia na [r, R] nastÍpujπcπ nierównoúÊ

✓
1� d

d
µ(%) + µ

0(%)%

◆
� c1 > 0. (15)

Jeøeli dane poczπtkowe (%0,w0) spe≥niajπ (10), wtedy istnieje przynajmniej jedno
globalne s≥abe rozwiπzanie (%,w) uk≥adu (4), w sensie Definicji 2.
Co wiÍcej, rozwiπzanie spe≥nia oszacowania

p
k%kL2(0,T ;H1(⌦)) + kwkL1(0,T ;H) +

p
kwkL2(0,T ;V )  c,

p
(1� )k%kL1(0,T ;H1(⌦)) +

p
(1� )k%kL2(0,T ;H2(⌦)) +

p
(1� )kD(u)kL2(0,T ;L2(⌦))  c,

jednostajnie wzglπdem .
Jeøeli poza (10) dane poczπtkowe spe≥niajπ %0 2 H

1(⌦) jednostajnie wzglÍdem ,
wtedy


3/2k@tµ(%)k

L2(0,T ;L
3
2 (⌦))

+ kµ(%)kL1(0,T ;H1(⌦)) + 
3/2kµ(%)kL2(0,T ;H2(⌦))  c (16)
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oraz p
krukL2(0,T ;L2(⌦))  c

jednostajnie wzglÍdem .

Dowód tego twierdzenia sk≥ada siÍ z kilku kroków aproksymacyjnych:

(i) regularyzacji w czasie i przestrzeni wspó≥czynników transportu w obu równa-
niach uk≥ad (parametry ↵, �),

(ii) dodanie cz≥onu regularyzujπcego " (�2w � div((1 + |rw|2)rw)) do równania
momentu na w,

(iii) i wreszcie, przybliøenie Galerkina po≥πczone z argumentem opartym na twier-
dzeniu o punkcie sta≥ym aby udowodniÊ istnienie lokalnych w czasie rozwiπzaÒ.

W drugiej czÍúci [O-1] uøyliúmy tego twierdzenia oraz jednostajnych oszacowaÒ
dla  2 (0, 1) aby udowodniÊ zbieønoúÊ s≥abych rozwiπzaÒ do rozwiπzaÒ jednorod-
nych nieúciúliwych równaÒ Naviera-Stokesa (kiedy  zbiega do 0) oraz do rozwiπzaÒ
uk≥adu Kazhikhov-Samgulov’a (kiedy  zbiega do 1). Odpowiednie Twierdzenie sfor-
mu≥owane zosta≥o jako Twierdzenie 2 w [O-1].

G≥ównym üród≥em oszacowaÒ jednostajnych wzglÍdem  jest oczywiúcie oszaco-
wanie -entropii, które moøe byÊ uzasadnione w sposób rygorystyczny na jednym z
poziomów aproksymacji uk≥adu. Jak zapewne widaÊ, forma cz≥onów aproksymacyj-
nych jest bardzo niestandardowa. Zosta≥y one dobrane w≥aúnie tak, aby utrzymaÊ
to kluczowe oszacowanie, i by≥a to, poza wyprowadzeniem oszacowania, zasadnicza
trudnoúÊ w pracy.
W kolejnym rezultacie z pracy [O-1], pozbyliúmy siÍ za≥oøenia (8). Mówiπc do-

k≥adniej, równanie

divu = �2�'(%) gdzie '
0(s) = µ

0(s)/s

zosta≥o zastπpione przez

divu = �2�e'(%) gdzie e'0(s) = eµ0(s)/s

z funkcjπ eµ(s) powiπzanπ z µ(s) jedynie nierównoúciπ. Rezultat ten zosta≥ ujÍty w
Twierdzeniu 3 w [O-1]. Ostatnia czÍúÊ pracy [O-1], poúwiÍcona jest dyskusji zastoso-
waÒ uzyskanych wyników do uk≥adów opisujπcych mieszaniny gazów, oraz tak zwany
„ghost system” omówiony w [16].
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4.1.3 Opis rezultatów z pracy [O-2]

Pierwszy rezultat z pracy [O-2] to dowód istnienia s≥abych rozwiπzaÒ uk≥adu równaÒ
(3) w sensie analogicznym do Definicji (2). Sformu≥owanie wykorzystujπce dwie prÍd-
koúci w oraz v jest w dalszym ciπgu punktem startowym do konstrukcji rozwiπzaÒ
i oszacowaÒ a-priori. Przy tych samych za≥oøeniach na warunki brzegowe (⌦ = T3)
oraz dane poczπtkowe (9) spe≥niajπce

%
0 � 0, %

0 2 L
1(⌦), %

0
e(%0) 2 L

1(⌦),
rµ(%0)p

%0
2 L

2(⌦),
p
%0u0 2 L

2(⌦),

wykazaliúmy istnienie rozwiπzaÒ dla dwóch wariantów uk≥adu (3).

1) Uk≥ad (3) z ciúnieniem singularnym. W pracy [O-2] udowodnione zosta≥o
istnienie s≥abych rozwiπzaÒ dla úciúliwych barotropowych równaÒ Naviera-Stokesa
(3) z ciúnieniem postaci:

p
0(%) =

⇢
c1%

��
��1 dla %  %

⇤
,

c2%
�
+�1 dla % > %

⇤ (17)

gdzie ci > 0 , �+ > 1 a takøe �� > 0 sπ sta≥e.

2) Uk≥ad (3) z cz≥onem tarcia. Drugi rezultat zawarty w [O-2] dotyczy istnienia
s≥abych rozwiπzaÒ dla barotropowych równaÒ Naviera-Stokesa (3) z dodatkowym
(turbulentnym) cz≥onem tarcia (r1%|u|u, r1 > 0) oraz standardowym ciúnieniem
p(%) = a%

� with � > 1.

Jak juø uprzednio wspomniano, dla uk≥adu úciúliwego kluczowym za≥oøeniem jest
algebraiczna relacja pomiÍdzy wspó≥czynnikami lepkoúci (7), zaproponowana po raz
pierwszy w [5]. Tylko dziÍki temu ograniczeniu jesteúmy w stanie domknπÊ oszaco-
wanie -entropii które znowu okazuje siÍ podstawπ do definicji i konstrukcji s≥abe-
go rozwiπzania. Dodatkowo wprowadziliúmy kilka za≥oøeÒ na wielomianowy wzrost
wspó≥czynników µ(%) i �(%) z wyk≥adnikami zaleønymi od �+, �� w pierwszym przy-
padku, oraz od � w przypadku drugiego rezultatu.
Rola ciúnienia singularnego (17) oraz dodatkowego cz≥onu tarcia jest dosyÊ podobna–

oba pozwalajπ uporaÊ siÍ z problemem próøni, ale robiπ to na dwa róøne sposoby. Po
pierwsze, naleøy zwróciÊ uwagÍ, øe singularna czÍúÊ ciúnienia jest aktywna tylko w
obszarach z ma≥π gÍstoúciπ, poza nim ciúnienie jest postaci standardowej. Z matema-
tycznego punktu widzenia, ta osobliwoúÊ ma stabilizujπce w≥asnoúci. Jak pokazano,
np. w [24], pozwala ona pokazaÊ, øe obszar ma≥ej gÍstoúci, na którym prÍdkoúÊ prze-
staje byÊ dobrze zdefiniowana, jest miary zero. Z drugiej strony, cz≥on tarcia daje
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lepsze oszacowania a-priori na u bezpoúrednio z nierównoúci energetycznej (mnoøymy
równanie momentu przez u i ca≥kujemy przez czÍúci). Zapewnia ono jednostajnπ ca≥-
kowalnoúÊ cz≥onu konwekcyjnego %u⌦u w L

p((0, T )⇥⌦) dla p > 1 bez koniecznoúci
uøywania dodatkowego oszacowania typu Mellet-Vasseur, por. [23].
Dowody obu rezultatów sπ o podobnej strukturze do dowodu Twierdzenia (1).

G≥ówna róønica polega na uøyciu silniejszej regularyzacji w równaniu na prÍdkoúÊ
"
⇥
�2sw � div((1 + |rw|2)rw)] gdzie s � 2. Wprowadzono go aby kontrolowaÊ
oscylacje przestrzenne w, poniewaø w przypadku równaÒ úciúliwych divw nie jest
a-priori ograniczona w L

1(0, T ; (L1(⌦)).
Aby podsumowaÊ ten rozdzia≥, nadmieÒmy, øe schemat aproksymacyjny oparty

na -entropii zaproponowany w [O-2] zosta≥ póüniej uøyty przez A. Vasseur oraz C.
Yu, którzy w pracy [29] udowodnili istnienie rozwiπzaÒ dla uk≥adu (3) bez øadnych
dodatkowych cz≥onów, w przypadku szczególnym gdy µ(%) = % and �(%) = 0.

4.2 Aproksymacja modeli dwu-fazowych równaniami úciúli-
wymi

Abstrakt: W pracy [O-3] zbadano aproksymacjÍ modelu dwu-fazowego úciúliwymi
równaniami Naviera-Stokesa ze znikajπcym singularnym ciúnieniem. Z dok≥adnoúciπ
do podciπgu, rozwiπzania zbiegajπ do globalnych w czasie s≥abych rozwiπzaÒ uk≥adu
úciúliwo-nieúciúliwego z ograniczeniem na gÍstoúÊ podobnym do zaproponowanego w
pracy [19]. W pracy [O-5], startujπc z izoentropowych úciúliwych równaÒ Naviera-
Stokesa z cz≥onem produkcji w równaniu gÍstoúci, udowodniliúmy, øe granica singu-
larna � ! 1 prowadzi do podobnego uk≥adu granicznego co w pracy [O-3], ale z
dodatkowymi cz≥onami produkcji.
Prace te pokazujπmoøliwoúci jakie stwarzajπ równania przep≥ywów úciúliwych do mo-
delowania przep≥ywów niestandardowych: tworzenie siÍ zagÍszczeÒ w duøych grupach
osobników, czy wzrost guzów. Wyzwania zwiπzane z analizπ tego typu równaÒ wy-
magajπ, przede wszystkim, najnowszych zaawansowanych technik skompensowanej
zwartoúci, specjalnie dostosowanych do aproksymacji singularnego ciúnienia.

4.2.1 Prezentacja problemów

W artykule [19] P.L. Lions oraz N. Masmoudi badali nastÍpujπcy uk≥ad

@t⇢+ div(⇢u) = 0, 0  ⇢  ⇢
⇤ in (0, T )⇥ ⌦

@t(⇢u) + div(⇢u⌦ u) +rp+ ⇢
⇤r⇡ � divS = 0 in (0, T )⇥ ⌦

div(⇢⇤u) = 0 p.w. na {⇢ = ⇢
⇤}

⇡ � 0 p.w. na {⇢ = ⇢
⇤}, ⇡ = 0 p.w. na {⇢ < ⇢

⇤}.

(18)
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Szukanymi w tym uk≥adzie sπ gÍstoúÊ ⇢, pole prÍdkoúci u a takøe ciúnienie ⇡, które
moøna interpretowaÊ jako mnoønik Lagrange’a dla wiπzu wynikajπcego z warunku
nieúciúliwoúci div(⇢⇤u) = 0 spe≥nionego p.w. na obszarze {⇢ = ⇢

⇤}, natomiast p =
p(⇢) jest znanπ funkcjπ gÍstoúci okreúlonπ jako ciúnienie t≥a (background pressure).
W [19] rozwaøono tylko przypadek jednorodny, to znaczy ⇢⇤ = 1, ale ⇢⇤ moøe takøe
oznaczaÊ funkcjÍ zaleønπ od czau i przestrzeni, a moøe nawet byÊ kolejnπ niewiadomπ
w uk≥adzie. Po wyniki dotyczπce tego przypadku odsy≥amy do Sekcji 7.2.
Tensor naprÍøeÒ S jest typowy dla p≥ynu Newtonowskiego, to znaczy

S(u) = 2µD(u) + �divu I, µ > 0, 2µ+ � > 0,

lecz tym razem µ i � sπ sta≥ymi niezaleønymi od ⇢.
Uk≥ad (18) opisuje ruch p≥ynu w podobszarze swobodnego przemieszczania ⌦f (t)

i w podobszarze zagÍszczonym ⌦c(t), zdefiniowanymi jako

⌦f (t) = {x : ⇢(t, x) < ⇢
⇤}, ⌦c(t) = {x : ⇢(t, x) = ⇢

⇤}.

Z tego powodu mówimy tu o problemie ze swobodnym brzegiem, w którym brzeg
jest powierzchniπ oddzielajπcπ ⌦c od ⌦f i dlatego moøe byÊ bardzo nieregularny, na
przyk≥ad tak jak na obrazku poniøej.

W pracy [19] udowodniono, øe rozwiπzania uk≥adu (18) przy p = 0 oraz ⇢⇤ = 1 sπ gra-
nicπ aproksymacyjnπ rozwiπzaÒ uk≥adu opisujπcego barotropowy przep≥yw úciúliwy
z ciúnieniem równym

⇡n = ⇡�n = a

✓
⇢n

⇢⇤

◆�n

, and �n ! 1. (19)
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Celem [O-3] by≥o uzasadnienie, øe rozwiπzania uk≥adu (18) mogπ zostaÊ uzyskane
jako granica rozwiπzaÒ uk≥adu Naviera-Stokesa

@t⇢n + div(⇢nun) = 0

@t(⇢nun) + div(⇢nun ⌦ un) +rp(⇢n) + ⇢
⇤r⇡n(⇢n)� divS = 0

(20)

w którym ⇡n jest aproksymacjπ granicznego ciúnienia ⇡, a ⇢⇤ jest znanπ funkcjπ of x.
Dodatkowo, w odróønieniu od [19], zaproponowaliúmy innπ aproksymacjÍ ciúnienia

⇡n = ⇡"n = "n

✓
⇢n

⇢⇤

◆↵

✓
1� ⇢n

⇢⇤

◆�
(21)

dla "n ! 0. Singularna forma ciúnienie gwarantuje jednostajnπ wzglÍdem parametru
"n ograniczonoúÊ ciπgu aproksymujπcego gÍstoúÊ ⇢n  ⇢

⇤. To naturalna cecha, która
jest szczególnie poøπdana w schematach numerycznych, odsy≥amy tu do artyku≥u [20].
G≥ównπ trudnoúciπ w uzasadnieniu przejúcia granicznego w obu podejúciach jest

to, øe oszacowanie energetyczne nie zapewnia jednostajnego (wzglÍdem parametru)
ograniczenia na ciúnienie, a jedynie oszacowanie na gÍstoúÊ. Dlatego konieczne sπ
kolejne, bardziej skomplikowane, oszacowania wykorzystujπce tzw. operator Bogo-
vskiego, które i tak ostatecznie pozwalajπ oszacowaÊ ciúnienie jedynie w normie L1.
W pracy [O-5], z kolei, zbadaliúmy tÍ samπ granicÍ co w [19], czyli �n ! 1 ale

dla uk≥adu z dodatkowym cz≥onem produkcji

@t⇢n + div(⇢nun) = ⇢G(pn),

@t(⇢nun) + div (%nun ⌦ un)� µ�un � ⇠rdivun +rpn = %uG(pn),
(22)

gdzie pn = ⇢
�n
n
, oraz ⇠ + µ > 0. Dodatkowπ trudnoúciπ w tej pracy jest zatem przej-

úcie do granicy w cz≥onach po prawej stronie uk≥adu, które zaleøπ od singularnego
ciúnienia

G(pn) = G0(PM � pn), G0, PM > 0, pn = %
�n
n
. (23)

ObecnoúÊ nowych cz≥onów powoduje takøe, øe klasyczne podejúcie Lions’a uøywane w
dowodzie zbieønoúci ciπgu aproksymujπcego gÍstoúÊ {⇢n}1n=1 nie dzia≥a. Zamiast niego
pos≥uøyliúmy siÍ technikπ wykorzystanπ przez D.Bresch’a oraz P.-E. Jabin’a w [7] do
dowodu istnienia rozwiπzaÒ dla modeli úciúliwych z niemonotonicznym ciúnieniem.
Nieformalnie granicÍ uk≥adu (22) w ca≥ej przestrzeni ⌦ = Rd moøna wyprowadziÊ

w nastÍpujπcy sposób . Za≥óømy istnienie ciπgu rozwiπzaÒ numerowanego parame-
trem n, takiego øe przy n ! 1, �n ! 1, oraz ⇢n ! ⇢1, un ! u1, %�nn ! p1 silnie.
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Rozpisujπc pn = %np

�n�1
�n

n oraz przechodzπc do granicy n ! 1 ≥atwo sprawdziÊ, øe
⇢1, p1 spe≥niajπ relacjÍ p1(1 � ⇢1) = 0. Oznaczajπc ⌦1 = {p1 > 0} ⇢ ⌦ = Rd,
moøna zatem rozróøniÊ dwa przypadki:

• Na zbiorze ⌦ \ ⌦1, mamy p1 = 0, dlatego granicπ uk≥adu (22) jest

@t⇢1 + div(⇢1u1) = ⇢1G0PM ,

@t(⇢1u1) + div(⇢1u1 ⌦ u1)� µ�u1 � ⇠rdivu1 = ⇢1u1G0PM ,
(24)

czyli uk≥ad úciúliwych bezciúnieniowych równaÒ Naviera-Stokesa z cz≥onem pro-
dukcji.

• Na zbiorze ⌦1, mamy spe≥nione ⇢1 = 1, dlatego granicπ uk≥adu (22) jest

divu1 = G(p1),

@tu1 + u1 ·ru1 � µ�u1 � ⇠rdivu1 +rp1 = 0,
(25)

czyli uk≥ad nieúciúliwych równaÒ Naviera-Stokesa.

G≥ównym wynikiem [O-5] jest uzasadnienie tej granicy w sposób rygorystyczny.

4.2.2 Opis g≥ównego wyniku z pracy [O-3]

Aby sformu≥owaÊ g≥ówny rezultat musimy najpierw sprecyzowaÊ co rozumiemy po-
przez rozwiπzanie uk≥adu przybliøonego (20) oraz uk≥adu granicznego (18).
Uk≥ad (18) rozwaøamy na g≥adkim, ograniczonym obszarze ⌦ ⇢ R3 z zerowymi

warunkami Dirichleta na brzegu

u
��
@⌦

= 0. (26)

Zak≥adamy, øe gÍstoúÊ graniczna ⇢⇤ = ⇢
⇤(x) > 0 jest funkcjπ klasy C1(⌦) oraz, øe

dane poczπtkowe

⇢
��
t=0

= ⇢0, (⇢u)
��
t=0

= m0 (27)

spe≥niajπ
0  ⇢0(x) < ⇢

⇤(x) p.w. na ⌦, p(⇢0) 2 L
1(⌦),

m0 2 (L2(⌦))3, m01{⇢0=0} = 0 p.w. na ⌦,

|m0|2

⇢0
1{⇢0>0} 2 L

1(⌦),

(28)

M0 =
1

|⌦|

Z

⌦

⇢0 dx < inf
x2⌦

⇢
⇤(x). (29)
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Definicja 2 (S≥abe rozwiπzanie uk≥adu granicznego). TrójkÍ (⇢,u, ⇡) nazwiemy s≥a-
bym rozwiπzaniem uk≥adu (18) z warunkami brzegowymi (26) i warunkami poczπtko-
wymi (27) jeøeli równania

@t⇢+ div(⇢u) = 0,
@t(⇢u) + div(⇢u⌦ u) +rp+ ⇢

⇤r⇡ � divS = 0

spe≥nione sπ w sensie dystrybucyjnym. Dodatkowo, warunek bezdywergencyjnoúci div (⇢⇤u) =
0 spe≥niony jest p.w. na {⇢ = ⇢

⇤}, ograniczenie 0  ⇢  ⇢
⇤ spe≥nione jest p.w. w

ca≥ej dziedzinie (0, T )⇥ ⌦, oraz

⇢ 2 C([0, T ];Lp(⌦)), 1  p < 1,

u 2 L
2(0, T ; (W 1,2

0 (⌦))3),
|m|2

⇢
2 L

1(0, T ;L1(⌦)),

⇡ 2 M+((0, T )⇥ ⌦).

Co wiÍcej, ⇡ jest wystarczajπco regularne tak aby warunek

(⇢� ⇢
⇤)⇡ = 0 (30)

spe≥niony by≥ w s≥abym sensie.

NastÍpnie zdefiniujemy s≥abe rozwiπzanie dla uk≥adu aproksymujπcego (20) z aprok-
symacjπ ciúnienia postaci (21).

Definicja 3 (S≥abe rozwiπzanie uk≥adu aproksymacyjnego). ParÍ (⇢",u") nazwiemy
s≥abym rozwiπzaniem uk≥adu (20) z warunkami brzegowymi (26) i warunkami poczπt-
kowymi (27) jeøeli równania uk≥adu (20) spe≥nione sπ w sensie dystrybucyjnym na
([0, T ]⇥ ⌦).

G≥ówne twierdzenie w pracy [O-3] dotyczy zbieønoúci rozwiπzaÒ przybliøonych do
rozwiπzaÒ uk≥adu dwu-fazowego.

Twierdzenie 2. 1. Niech " > 0 bÍdzie ustalone, wtedy istnieje globalne w czasie
s≥abe rozwiπzanie (⇢",u") uk≥adu (20) w sensie Definicji 3, co wiÍcej,

0  ⇢"  ⇢
⇤
. (31)
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2. Dla " ! 0, istnieje podciπg (⇢",u", ⇡") zbieøny do (⇢,u, ⇡) rozwiπzanie uk≥adu
(18) w sensie Definicji 2. Mówiπc dok≥adniej

⇢" ! ⇢ s≥abo w L
p((0, T )⇥ ⌦) 81  p < +1,

u" ! u s≥abo w L
2(0, T ; (W 1,2

0 (⌦))3),

⇡" ! ⇡ s≥abo w M+((0, T )⇥ ⌦).

Wariant tego twierdzenia w przypadku jednowymiarowym oraz gdy ⇢⇤ = 1 udo-
wodniony zosta≥ w naszej wczeúniejszej pracy [9]. Rozszerzenie tego wyniku na przy-
padek wielowymiarowy oraz dla niejednorodnej bariery gÍstoúci ⇢⇤ = ⇢

⇤(x) jest znacz-
nie bardziej z≥oøone z kilku powodów

(i) W wielu wymiarach rozwiπzania nie sπ wystarczajπco regularne. W szczegól-
noúci, w jednym wymiarze silna zbieønoúÊ ciπgu aproksymujπcego gÍstoúÊ wy-
nika bezpoúrednio z oszacowaÒ a-priori. Aby sobie z tym poradziÊ rozszerzono
metodÍ efektywnego strumienia lepkoúci , wprowadzonπ pierwotnie przez P.L.
Lions [18], do ciπgów funkcyjnych zbiegajπcych jedynie w sensie miar.

(ii) Dowód górnego ograniczenia gÍstoúci wymaga wprowadzenia dodatkowego po-
ziomu aproksymacyjnego, na którym wprowadza siÍ obciÍcia singularnego ci-
únienie (por. równanie (18) i (19) w [O-3]).

(iii) Ca≥kowalnoúÊ ciúnienia wynika z oszacowana Bogovskiego, ale jednostajna ca≥-
kowalnoúÊ na poziomie aproksymacji wymaga kolejnego oszacowania tego typu
z funkcjπ testujπcπ postaci

'(t, x) =
 (t)

⇢⇤
B
 
⌘�

✓
⇢�

⇢⇤

◆
� ⌘�

✓
⇢�

⇢⇤

◆!
,  (t) 2 C1

0 ((0, T )),  � 0,

gdzie

⌘�(s) =

(
log(1� s) if s  1� �,

log(�) if s > 1� �,
(32)

oraz silniejszych za≥oøeÒ na wyk≥adnik singularnego ciúnienia (w wyraøeniu (21)
zak≥adamy � > 3).

(iv) Iloczyn %⇡ in (30) nie jest a-priori zdefiniowany jako mnoøenie miary przez
funkcjÍ ca≥kowalnπ, i dlatego jest rozumiany w s≥abym sensie. Mówiπc úciúlej,
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uøywamy oszacowaÒ a-priori oraz struktury równania na moment aby skon-
struowaÊ splotowe przybliøenia ⇢n = ⇢ ⇤ !n, ⇡n = ⇡ ⇤ !n, gdzie !n jest jπdrem
wyg≥adzajπcym, dla których zachodzπ nastÍpujπce zbieønoúci

⇢n �! ⇢ w C([0, T ];Lp

weak(⌦)) \ C1([0, T ],W�1,2(⌦))

⇡n �! ⇡ w W
�1,1(0, T ;W 1,2(⌦)) + L

p(0, T ;Lq(⌦)).
(33)

Dlatego iloczyn ⇢⇡ moøe zostaÊ zapisany jako

⇢⇡ = ⇢n⇡n + (⇢� ⇢n)⇡n + ⇢(⇡ � ⇡n), (34)

a wiÍc stosujπc wariant lematu Lions’a o skompensowanej zwartoúci (Lemat 3
w pracy [O-3]) moøna przejúÊ do granicy n ! 1 po prawej stronie.

(v) Aby uzasadniÊ, øe trójka (⇢,u, ⇡) jest rozwiπzaniem uk≥adu (18) w sensie Defi-
nicji (2) trzeba sprawdziÊ, øe warunek bezdywergencyjnoúci div (⇢⇤u) = 0 spe≥-
niony jest p.w. na obszarze {⇢ = ⇢

⇤}. Udowodni≥yúmy nastÍpujπce uogólnienie
Lematu 2.1 z pracy [19] na przypadek niejednorodny (Lemat 4 w [O-3]).

Lemat 3. Niech u 2 L
2(0, T ; (W 1,2

0 (⌦))3) oraz ⇢ 2 L
2((0, T ) ⇥ ⌦) bÍdπ funk-

cjami spe≥niajπcymi równanie

@t⇢+ div(⇢u) = 0 na (0, T )⇥ ⌦, ⇢(0) = ⇢0.

Wtedy nastÍpujπce stwierdzenia sπ równowaøne

(i) div(⇢⇤u) = 0 p.w. na {⇢ � ⇢
⇤} oraz 0  ⇢0  ⇢

⇤,

(ii) 0  ⇢(x, t)  ⇢
⇤(x).

4.2.3 Opis g≥ównego wyniku z pracy [O-5]

Nasz g≥ówny rezultat dotyczy zbieønoúci s≥abych rozwiπzaÒ uk≥adu (22) do s≥abych
rozwiπzaÒ uk≥adu:

@t⇢1 + div(⇢1u1) = ⇢1G(p1), (35a)
@t(⇢1u1) + div(⇢1u1 ⌦ u1)� µ�u1 � ⇠rdivu1 +rp1 = ⇢1u1G(p1), (35b)
0  ⇢1  1, (35c)
p1(1� ⇢1) = 0, (35d)
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w obrzarze ⌦ = Rd, d = 2, 3. Dane poczπtkowe spe≥niajπ

0  ⇢
0  1, ⇢

0 2 L
1(⌦), p

0 = (⇢0)� 2 L
1(⌦),

Z

⌦

1

2

|m0|2

%0
+

1

� � 1
(⇢0)� dx < +1,

(36)

jednostajnie wzglÍdem �. DOdatkowo zak≥adamy warunki na u i na ⇢ w nieskoÒczo-
noúci:

u ! 0, %! 0, dla |x| ! 1, (37)

razem z odpowiednimi warunkami na zgodnoúÊ danych poczπtkowych.
S≥abe rozwiπzania w pracy [O-5] rozumiane sπ w nastÍpujπcym sensie.

Definicja 4 (S≥abe rozwiπzania uk≥adu poczπtkowego). Za≥óømy, øe warunki poczπt-
kowe spe≥niajπ (36) Niech T > 0. Powiemy, øe para (%,u) jest s≥abym rozwiπzaniem
uk≥adu(22), (23), na [0, T ] z warunkiem brzegowym (37), jeøeli

(%,u) 2 L
1(0, T ;L�(⌦))⇥ L

2(0, T ;W 1,2(⌦)),

% 2 Cw([0, T ];L
�(⌦)), %u 2 Cw([0, T ];L

2�
�+1 (⌦)),

równanie ciπg≥oúci i momentu spe≥nione sπ w s≥abym sensie oraz nierównoúÊ energe-
tyczna

E(t) +
Z

t

0

J (s)ds  (E(0) + Ct) eG(0)t (38)

zachodzi dla p.w t 2 (0, T ), gdzie oznaczono

E(t) = E(%,u)(t) =
Z

⌦

⇣1
2
%|u|2 + 1

� � 1
⇢
�

⌘
dx, (39)

J (t) = J (%,u)(t) =

Z

⌦

µ|ru|2 + ⇠(divu)2 dx. (40)

Definicja 5 (S≥abe rozwiπzania uk≥adu (35)). Niech T > 0 oraz niech ⇢0 2 L
1(Rd)

takie, øe 0  ⇢
0  1,

R
Rd

|m0|2
⇢0

dx < +1. Powiemy, øe trójka (%1,u1, p1) jest
s≥abym rozwiπzaniem uk≥adu (35) na [0, T ] z warunkami poczπtkowymi ⇢(0, ·) = ⇢

0,
(%u)(0, ·) = m0, jeøeli

%1 2 L
1 \ L

1((0, T )⇥ ⌦), u1 2 L
2(0, T ;W 1,2(⌦)), p1 2 L

2((0, T )⇥ ⌦),

równanie ciπg≥oúci i momentu spe≥nione sπ w s≥abym sensie, a równania (35c) i (35d)
spe≥nione sπ p.w. na (0, T )⇥ ⌦.
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Istnienie rozwiπzaÒ uk≥adu poczπtkowego (22) jest tylko z grubsza zarysowane w
pracy [O-5], poniewaø moøna je udowodniÊ ≥πczπc techniki standardowe dla rów-
naÒ Naviera-Stokesa z kryterium zwartoúciowym, które tak czy inaczej, uøyte jest w
dowodzie g≥ównego rezultatu sformu≥owanego poniøej.

Twierdzenie 4. Niech T > 0 i niech �n ! 1 dla n ! 1. Niech {(%n,un)}1n=1

bÍdzie ciπgiem s≥abych rozwiπzaÒ uk≥adu (22) z p(%n) = %
�n
n
, w sensie Definicji 4.

Wtedy, z dok≥adnoúciπ do podciπgu, granica {(%n,un, %
�n
n
)}1

n=1 dla n ! 1 spe≥nia
(35) w sensie Definicji 5. Mówiπc dok≥adniej, istnieje ⇢1,u1, p1 takie, øe:

0  %1  1,

%n ! %1 silnie w L
q((0, T )⇥ ⌦), dla kaødego q � 1,

un * u1 s≥abo w L
2(0, T ;H1

loc
(⌦)),

%
�n
n
* p1 silnie w L

2((0, T )⇥ ⌦).

Dowód Twierdzenia 4 podzielony jest na kilka kroków, które teraz po krótce
omówimy.

Krok 1. W pierwszej kolejnoúci wyprowadzone zosta≥y oszacowania a-priori dla uk≥adu
(22) jednostajne wzglÍdem parametru n. Zosta≥y one podsumowane w lematach
przytoczonych poniøej (w pracy [O-5] sπ to Lematy 3.1, 3.2 oraz 3.3).

Lemat 5. Przy za≥oøeniach (36) oraz (23), dla ustalonego T > 0, nastÍpujπce
oszacowania sπ jednostajne wzglÍdem n 2 N:

(i) Dla wszystkich t 2 [0, T ], 0  ⇢n(t) oraz
R
⌦ ⇢n(t, x) dx  e

G0PM t
R
⌦ ⇢

0(x) dx.

(ii) Istnieje nieujemna sta≥a C (niezaleøna od n) taka, øe dla wszystkich t 2
[0, T ]

En(t) +
Z

t

0

Jn(s) ds  (En(0) + Ct)eG0PM t
, (41)

dla En(t) i Jn(t) zdefiniowanych w (39), (40).

(iii) Dla kaødego q 2 (1, �n), ciπg (⇢n)n2N jest jednostajnie ograniczony w
L
1(0, T ;Lq(⌦)).

W dowodzie punktu (i) korzysta siÍ z przybliøonego równania ciπg≥oúci, punkt
(ii) to klasyczne oszacowanie energetyczne, zaú punkt (iii) jest jego konsekwen-
cjπ.
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Lemat 6. Przy za≥oøeniach takich jak w Lemacie5, mamy (⇢n � 1)+ ! 0 gdy
n ! +1.

Powyøej uøyto oznaczenia (⇢n�1)+ = max(⇢n�1, 0), a wiÍc w lemacie pokaza-
no, øe ciπg przybliøajπcy gÍstoúÊ jest asymptotycznie ograniczony z góry. Jak
wspomniano we wprowadzeniu do tego rozdzia≥u, brak ograniczenia gÍstoúci
dla kaødego z elementów ciπgu {%n}1n=1, jest g≥ównπ wagπ tej aproksymacji z
perspektywy numerycznej.

Zauwaømy, øe jak dotπd øadne z oszacowaÒ nie zapewni≥o jednostajnego wzglÍ-
dem n oszacowania ciúnienia, a jedynie oszacowanie na gÍstoúÊ. Brakujπca in-
formacja zosta≥a uzupe≥niona w oparciu o zrenormalizowane równanie ciπg≥oúci.

Lemat 7. Przy za≥oøeniach Lematu 5, ciπg {pn}1n=1 jest jednostajnie ograni-
czony w przestrzeni L2((0, T )⇥ ⌦).

Krok 2. W kolejnej czÍúci zajmujemy siÍ zbieønoúciπ ciπgu {%n}1n=1. Nasz argument
oparty jest na nastÍpujπcym kryterium zwartoúciowym:

Lemat 8. Za≥óømy, øe {⇢n}1n=1 jest ciπgiem funkcji jednostajnie ograniczo-
nych w L

q((0, T ) ⇥ Rd) dla 1  q < +1. Jeøeli {@t⇢n}1n=1 jest jednostajnie
ograniczony w L

r([0, T ],W�1,r(Rd)) dla r � 1 oraz

lim sup
n

✓
1

kKhkL1

Z

R2d

Kh(x� y)|⇢n(x)� ⇢n(y)|q dx dy

◆
! 0, dla h ! 0,

(42)

to, ciπg {⇢n}1n=1 jest zwarty w L
q

loc
([0, T ]⇥Rd). I odwrotnie, jeøeli {⇢n}1n=1 jest

zwarty w L
q

loc
([0, T ]⇥Rd), wtedy powyøsze lim sup zbiega do 0 gdy h dπøy do 0.

Jest to zdecydowanie najbardziej skomplikowana czÍúÊ ca≥ego dowodu. Aby po-
s≥uøyÊ siÍ Lematem 8 trzeba w pierwszej kolejnoúci wyprowadziÊ (42) z dodat-
kowymi wagami, spe≥niajπcymi dualne równanie ciπg≥oúci. Aby uzyskaÊ pe≥nπ
informacjÍ o ciπgu {⇢n}1n=1, korzystamy z w≥asnoúci tych wag wymienionych
w Proposition 4.3 w pracy [O-5]. Mówiπc obrazowo, wagi te znikajπ jedynie
na podobszarze gdzie gÍstoúÊ takøe znika, na którym (42) jest automatycznie
spe≥nione.

Krok 3. Dowód zbieønoúci. Z oszacowaÒ a-priori z Kroku 1. oraz kryterium zwartoúcio-
wego z Kroku 2. wynika, øe istnieje (⇢1, p1, u1) takie, øe dla n ! +1, dla
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podciπgu zachodzi

⇢n ! ⇢1 silnie w L
2
loc
([0, T ]⇥ Rd),

⇢n jest jednostajnie ograniczony w L
1(0, T ;Lq(Rd)), q � 1,

pn = ⇢
�n
n
* p1 s≥abo w L

2([0, T ]⇥ Rd),

un * u1 s≥abo w L
2(0, T ;H1

loc
(Rd)),

0  ⇢1  1.

Dysponujπc powyøszymi informacjami, przejúcie do granicy w wiÍkszoúci wy-
razów w uk≥adzie (35) moøna uzasadniÊ uøywajπc kombinacji argumentów za-
wrtoúciowych. Dowód relacji (35d) przebiega podobnie jak w pracy [19]. W
pierwszej kolejnoúci zauwaøamy, øe dla � > 0, istnieje n0 wystarczajπco duøe,
takie, øe dla n � n0 zachodzi

%
�n+1
n

� %
�n
n

� �.

Dlatego przechodzπc z n do granicy dostajemy

%
�n+1
n � p1 � �.

Granica po lewej stronie jest oczywiúcie równa ⇢1p1, ze wzglÍdu na silnπ
zbieønoúÊ %n oraz s≥abπ zbieønoúÊ pn. Dlatego przechodzπc do granicy � ! 0,
dostajemy

⇢1p1 � p1.

Poniewaø ⇢1  1, to prawdziwa jest nierównoúÊ odwrotna ⇢1p1  p1, a
zatem zachodzi równoúÊ ⇢1p1 = p1. ⇤

4.3 Uk≥ad úciúliwy z dodatkowym transportem
Abstrakt:W pracy [O-4], przeanalizowane zosta≥y granice asymptotyczne przy ma-
≥ej liczbie Macha i Freudea úciúliwych równaÒ Naviera-Stokesa z równaniem trans-
portu na ewolucjÍ zmiennej entropijnej – temperatury potencjalnej ⇥. Rozwaøono
przypadek dobrze dobranych danych na p≥askim torusie i przy liczbie Reynoldsa zbie-
gajπcej do nieskoÒczonoúci, oraz przypadek üle dobranych danych na nieskoÒczonej
warstwie. W obu przypadkach pokazano, øe s≥abe rozwiπzania uk≥adu wyjúciowego
zbiegajπ do rozwiπzania niesprÍøystych (anelastic) równaÒ Naviera-Stokesa z równa-
niem transportu na odchylenie drugiego rzÍdu dla ⇥.
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Jest to bardzo zaawansowana technicznie praca, gdzie poza argumentami z ana-
lizy funkcjonalnej uøyto takøe narzÍdzi analizy spektralnej do zbadania dyspersji
fal akustycznych. Wykazaliúmy, øe model powszechnie stosowany do opisu zjawisk
atmosferycznych, jest w rzeczywistoúci granicπ singularnπ przep≥ywu úciúliwego.

4.3.1 Heurystyczne wyprowadzenie uk≥adu granicznego

W pracy rozwaøyliúmy nastÍpujπcy uk≥ad równaÒ opisujπcy ruch p≥ynu úciúliwego::

@t%+ div(%u) = 0, (43)

@t(%u) + div(%u⌦ u) +
1

"2
r(%⇥)� = ⌫divS(ru) +

1

"2
%rF (44)

@t(%⇥) + div(%⇥u) = 0, (45)

przy "⌧ 1. Tensor naprÍøeÒ lepkich S(ru) zadany jest prawem Newtona:

S(ru) = µ

✓
ru+rtu� 2

3
divu I

◆
+ �divu I, µ > 0, � � 0.

Rozwaøyliúmy dwie róøne granice, jednπ dla liczb Macha i Feoude’a opisanch tym
samym parametrem Ma = Fr = ", oraz dla liczby Reynolds’a opisanej kolejnym
parametrem Re = 1/⌫. Rozwaøyliúmy przejúcia graniczne, w których " ! 0 oraz
⌫ ! 0 niezaleønie. Model opisuje przep≥ywy atmosferyczne, dla których Prandtl’a
jest duøa, dlatego molekularny transport ciep≥a jest w równaniu (45) zaniedbany.
P≥yn zajmuje warstwÍ

⌦ = ⌦h ⇥ (0, 1),

której sk≥adowa horyzontalna ⌦h jest albo periodycznym “p≥askim” torusem T2D =�
[0, 1]|{0,1}

�2 albo ca≥π p≥aszczyznπ R2. PrÍdkoúÊ spe≥nia warunek ca≥kowitego poúli-
zgu na zamkniÍtych brzegach obszaru

u · n = u3|@⌦ = 0, (S(ru) · n)⇥ n|@⌦ = 0, (46)

gdzie n oznacza wektor normalny zewnÍtrzny do brzegu @⌦. Uøywamy rozróønienia
wspó≥rzÍdnych x = [xh, z], gdzie xh = [x1, x2].
Zak≥adamy, øe F = �gz, g > 0; dlatego rF = [0, 0,�g] opisuje wp≥yw si≥y

grawitacji na przep≥yw w kierunku wertykalnym. W zwiπzku z tym, i dlatego, øe
zak≥adamy, øe temperatura jest w pierwszym przybliøeniu sta≥a (por. (48) poniøej),
wyraz pierwszego rzÍdu w rozwiniÍciu gÍstoúci w stanie równowagi %̃ spe≥nia

r%̃� = %̃rF. (47)
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Oczywiúcie równanie (47) ma continuum rozwiπzaÒ, tutaj przyjmujemy, øe %̃ = %̃(z)
jest dane, oraz, øe %̃(z) > 0 dla wszystkich z 2 [0, 1].
Problem (43–46) rozwaøany jest z danymi poczπtkowymi

8
>>>><

>>>>:

%(0, ·) = %0," = %̃+ "%
(1)
0,",

u(0, ·) = u0,",

⇥(0, ") = ⇥0," = 1 + "
2⇥(2)

0,".

9
>>>>=

>>>>;

(48)

co wiÍcej, jeøeli ⌦h = R2 jest nieograniczona, przyjmujemy nastÍpujπce warunki w
nieskoÒczonoúci

%! %̃, ⇥! 1 as |x| ! 1. (49)

Nie trudno zauwaøyÊ, øe nieformalnie mamy

%" ⇡ %̃ gdy "! 0,

co za tym idzie (43) redukuje siÍ do tzw. wiπzu niesprÍøystego (anelastic constraint)

div(%̃v) = 0 (50)

na prÍdkoúÊ granicznπ v. Co wiÍcej, specyficzna forma danych poczπtkowych dla ⇥
sygnalizuje, øe

⇥(2)
"

=
⇥" � 1

"2
⇡ T gdy "! 0,

gdzie T jest transportowane przez v,

@tT + v ·rT = 0.

Nieformalne przejúcie do granicy " ! 0 w równaniu momentu (44), zak≥adajπc do-
datkowo, øe wspó≥czynnik ⌫ ! 0 znika, prowadzi do uk≥adu

@tv + v ·rv +r⇧ = �T rF, (51)

gdzie ⇧ jest ciúnieniem, którego istnienie wymuszone jest przez (50). W sytuacji gdy
⌫ > 0 jest sta≥e, tensor lepkoúciowy 1

%̃
S(rv) pojawia siÍ takøe w uk≥adzie granicznym.

Granica singularna "! 0 pojawia siÍ w analizie przep≥ywów rozwarstwionych w
meteorologii i w astrofizyce [2,15]. Przypadek przep≥ywu ze sta≥π entropiπ⇥ = const.,
zbadany zosta≥ przez Masmoudiego w [22]. UwzglÍdnienie zmian temperatury, a co za
tym idzie zmian entropii ⇥, pozwala na opisanie równaniami równieø wewnÍtrznych
fal grawitacyjnych, pojawiajπcych siÍ w wielu fizycznych zastosowaniach, por. [1,14].
Nasz wynik to rygorystyczne uzasadnienie granicy, która wczeúniej zosta≥a wyprowa-
dzona w sposób nieformalny przez Ogura i Phillips w pracy [26].
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4.3.2 Opis g≥ównych wyników z pracy [O-4]

G≥ównym celem pracy [O-4] by≥o rygorystyczne uzasadnienie przejúcia graniczne-
go od s≥abych rozwiπzaÒ uk≥adu wyjúciowego (43–45) do silnych rozwiπzaÒ uk≥adu
granicznego (50–51). Pos≥ugiwanie siÍ s≥abymi rozwiπzaniami ma tÍ zaletÍ, øe roz-
wiπzania te istniejπ globalnie w czasie. Jednak ich wadπ jest to, øe sπ one niskiej
regularnoúci okreúlonej jedynie przez bardzo podstawowe oszacowania a-priori. W
pracy [21], udowodniliúmy istnienie s≥abych rozwiπzaÒ startujπc z nieco innego sfor-
mu≥owania równaÒ. Uøyliúmy jako szukanych zmiennych [%,u, Z ⌘ %⇥], zamieniajπc
równanie na ⇥ na równanie ciπg≥oúci

@tZ + div(Zu) = 0,

z którego nastÍpnie uzyskaliúmy równanie transportu na ⇥, dziÍki technikom renor-
malizacyjnym.
Nasze rezultaty z pracy [O-4] dotyczπ dwóch rodzajów danych poczπtkowych:
(i) Dla dobrze dobranych danych, odzwierciedlajπcych strukturÍ danych dla
spodziewanego uk≥adu granicznego, udowodniliúmy nastÍpujπcy rezultat dotyczπcy
zbieønoúci.

Twierdzenie 9. Niech ⌦ = T2D ⇥ (0, 1) oraz niech � >
3
2 . Niech [%",u",⇥"] bÍdzie

s≥abym rozwiπzaniem uk≥adu wyjúciowego (43–46) na przedziale czasowym (0, T ), z
danymi poczπtkowymi (48), takimi, øe

%
(1)
0,", ⇥

(2)
0," 2 L

1(⌦), u0," 2 L
1(⌦;R3),

k%(1)0,"kL1(⌦) + k⇥(2)
0,"kL1(⌦) + ku0,"kL1(⌦;R3)  D.

Za≥óømy, øe uk≥ad graniczny (50–51) ma g≥adkie rozwiπzanie [v, T ] na tym samym
przedziale [0, T ] startujπce z danych poczπtkowych

v(0, ·) = v0, T (0, ·) = T0.

Wtedy

sup
t2[0,T ]

Z

⌦

"
%"|u" � v|2 +

����
%" � %̃

"

����
�

+ %"

����
⇥" � 1

"2
� T

����
2
#

dx

 c(T,D)


"+ ⌫ +

Z

⌦

|u0," � v0|2 +
���%(1)0,"

���
2

+
���⇥(2)

0," � T0

���
2

dx

�
, (52)

gdzie sta≥a c = c(T,D) zaleøy od normy rozwiπzania granicznego [v, T ] oraz od wiel-
koúci zaburzenia danych poczπtkowych D.
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Z oszacowania (52) moøna oszacowaÊ tempo zbieønoúci w terminach " oraz ⌫ o ile
oba parametry znikajπ w granicy asyptotycznej.
W dowodzie pos≥uøyliúmy siÍ technikπ zaczerpniÍtπ z pracy Dafermosa [10] gdzie

wprowadzone zosta≥o pojÍcie relatywnej (modulowanej) energii dla úciúliwych równaÒ
Naviera-Stokesa. W naszym przypadku, funkcjona≥ energii ma postaÊ:

E"
⇣
%,⇥,u

���r,U
⌘

=

Z

⌦


1

2
%|u�U|2 + 1

"2

⇣
H(%⇥)�H

0(r)(%⇥� r)�H(r)
⌘�

dx,

gdzie oznaczono H(Z) = 1
��1Z

�. Funkcjona≥ ten zdefiniowano i oszacowano dla
wszystkich (g≥adkich) “funkcji testujπcych” r, U, to jest

(r � %̃) 2 C
1
c
([0, T ]⇥ ⌦), U 2 C

1
c
([0, T ]⇥ ⌦;R3)

takich, øe
r > 0, U · n|@⌦ = 0.

W szczególnoúci, oszacowanie (52) jest uzyskane biorπc za r = %, U = v. W zwiπzku
z tym, zbieønoúÊ ma miejsce jedynie na przedziale czasowym, na którym istniejπ
(g≥adkie) rozwiπzania uk≥adu granicznego.

(ii) Dla przypadku üle dobranych danych (w którym wymagana jest jedynie ogra-
niczonoúÊ pewnych przeskalowanych wielkoúci gdy "! 0) udowodniliúmy nastÍpujπ-
cy rezultat dotyczπcy zbieønoúci.

Twierdzenie 10. Niech ⌦ = R2 ⇥ (0, 1) bÍdzie nieskoÒczonπ warstwπ, oraz � > 3.
Niech [%",u",⇥"] bÍdzie s≥abym rozwiπzaniem uk≥adu wyjúciowego (43–46), (49), na
przedziale czasowym [0, T ], z danymi poczπtkowymi (48), takimi, øe

%
(1)
0," ! s0 ,

⇥(2)
0," ! T0 s≥abo(*) w L

1 \ L
1(⌦) ,

u0," ! v0 s≥abo(*) w L
2 \ L

1(⌦;R3).

Wtedy, przechodzπc do ewentualnego podciπgu mamy dla "! 1,
8
>>>>>><

>>>>>>:

sup
t2(0,T ) k%" � %̃kL2(⌦) ! 0,

u" ! v s≥abo w L
2(0, T ;W 1,2(⌦;R3))

oraz silnie w L
2
loc([0, T ]⇥ ⌦;R3),

⇥"�1
"2

! T s≥abo(*) w L
1((0, T )⇥ ⌦),

9
>>>>>>=

>>>>>>;
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gdzie [v, T ] jest s≥abym rozwiπzaniem uk≥adu granicznego (50–51), z danymi poczπt-
kowymi [v0, T0].

èle dobrane dane poczπtkowe powodujπ, øe w uk≥adzie pojawiajπ siÍ fale aku-
styczne o wysokiej czÍstotliwoúci, które muszπ zaniknπÊ w granicy. Jest to moøliwe
w nieograniczonym obszarze ⌦ = R2 ⇥ (0, 1), który pozwala na dyspersjÍ fal aku-
stycznych, które zanikajπ na kaødym zwartym podzbiorze ⌦. Analiza tego problemu
polega na zbadaniu równania akustycznego (Lighthill’s acoustic analogy) odpowia-
dajπcego równaniom (44), (45):

"@tS" +
1

%̃
div(%̃r�") = "G1

"
, (53)

"@tr�" +r
�
�%̃

��1
S"

�
= "G2

"
, (54)

z warunkiem Neumanna na brzegu, t.j.

r�" · n|@⌦ = 0,

gdzie po≥oøono

S" =
%"⇥" � %̃

"%̃
, r�" = Q%̃(%"u"),

G1
"
=

1

%̃
div

✓
%"

✓
1�⇥"

"

◆
u"

◆
,

oraz

G2
"
= �Q%̃r


(%"⇥")� � �%̃

��1(%"⇥" � %̃)� %̃
�

"2

�
�Q%̃div(%"u" ⌦ u")�Q%̃divS(ru")

+Q%̃%"
1�⇥"

"2
rF.

Wprowadziliúmy takøe nastÍpujπcπ notacjÍ dla uogólnionego rozk≥adu Helmholtza:

w = P%̃(w) + %̃Q%̃(w), Q%̃(w) = r ,

gdzie  jest jednoznacznym rozwiπzaniem równania:

div(%̃r ) = divw, (w � %̃r ) · n|@⌦ = 0,  ! 0 as |x| ! 1.

W zwiπzku z powyøszym, moøemy rozpisaÊ

%"u" = P%̃(%"u") + %̃Q%̃(%"u").
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NajwiÍkszym wyzwaniem jest przejúcie granicy w nieliniowym cz≥onie konwekcyj-
nym. Uøywajπc oszacowaÒ a-priori wynikajπcych z nierównoúci relatywnej entropii,
stosunkowo ≥atwo pokazaÊ, øe:

P%̃(%"u") ! P%̃(%̃v) = %̃v (silnie) w L
2
loc((0, T )⇥ ⌦;R3).

Powyøsza zbieønoúÊ pozwala zidentyfikowaÊ tÍ granicÍ jedynie dla czÍúci cz≥onu kon-
wekcyjnego odpowiadajπcemu sk≥adowej bezdywergencyjnej. W celu zidentyfikowa-
nia granicy w pozosta≥ej czÍúci stosujemy s≥ynne twierdzenie RAGE do uk≥adu (53-
54), dostajπc:

%u⌦ u = %̃v ⌦ v.

W przeciwieÒstwie do przypadku dobrze dobranych danych, uzyskujemy tu tylko
zbieønoúÊ do s≥abego rozwiπzania uk≥adu granicznego. Niestety przez brak jedno-
znacznoúci tego rozwiπzania, nie mamy tutaj informacji o tempie zbieønoúci, tak jak
w przypadku dobrze dobranych danych.

5 Informacja o wykazaniu siÍ istotnπ aktywnoúciπ
naukowπ

Jestem jednym z najbardziej aktywnych m≥odych badaczy w mojej dziedzinie. Pre-
zentowa≥am swój dorobek naukowy naukowy podczas oko≥o 40 seminariów nauko-
wych i ponad 50 referatów konferencyjnych (nie wliczajπc zaproszeÒ, których nie mo-
g≥am przyjπÊ ze wzglÍdu na kolidujπce terminy, czy urlop macierzyÒski), co zapewni≥o
mi znaczπcπ rozpoznawalnoúÊ w úrodowisku naukowym. Wyk≥ady seminaryjne odby-
wa≥y siÍ zarówno na seminariach z analizy, poúwiÍconym równaniom czπstkowym, jak
i podczas kolokwiów z matematyki stosowanej a nawet seminariach probabilistycz-
nych i z analizy stochastycznej, w róønych prestiøowych instytucjach naukowych w
Europie (np. Oxford, J.-L. Lions Laboratoire Paris, École Polytechnique), USA, Ja-
ponii i Chinach. Mój bogaty i zróønicowany profil naukowy jest udokumentowany
przez liczne zaproszenia do wyg≥oszenia referatów w kilku równoleg≥ych sesjach te-
matycznych waøniejszych konferencji, na przyk≥ad, podczas niedawnej ICIAM 2019
w Walencji, gdzie zaproszono mnie do udzia≥u w trzech róønych sesjach: “Advances in
local and nonlocal PDEs”, ”Mathematical models and methods in phenomenological
thermodynamics of continuous media”, “Recent developments in nonlinear PDEs of
hydrodynamics and mathematical biology”. Co wiÍcej, juø kilka razy w swojej karie-
rze prowadzi≥am krótkie kursy dla doktorantów podczas szkó≥ naukowych we Francji,
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Polsce i w Wielkiej Brytanii. Regularnie aplikujÍ o finansowanie i uczestniczÍ w or-
ganizowaniu konferencji miÍdzynarodowych, workshopów i szkó≥ naukowych, a takøe
minisymposiów na wiÍkszych konferencjach oraz seminariów naukowych. Na przy-
k≥ad, w 2016r. by≥am odpowiedzialna za pozyskanie finansowania na konferencjÍ „X
Forum RównaÒ Róøniczkowych Czπstkowych” odbywajπcπ siÍ w BÍdlewie. Fundusze
pozyskane z trzech róønych üróde≥ pozwoli≥y mi na zaproszenie znanych ekspertów z
Teorii Kinetycznej na specjalnπ sesjÍ tematycznπ.
Odby≥am wiele staøy i krótszych pobytów badawczych, dziÍki którym uda≥o mi

siÍ zbudowaÊ obszernπ sieÊ kontaktów naukowych. WiÍkszoúÊ z moich dotychczaso-
wych projektów prowadzona by≥a w grupach badawczych, które wspó≥tworzy≥am z
czo≥owymi specjalistami z matematycznej Dynamiki P≥ynów: D. Bresch, B. Desjar-
dins, E. Feireisl, R. Klein, Y. Shibata, jak równieø z ekspertami z teorii Kinetycznej:
J.A. Carrillo, P. Degond, oraz V. Giovangigli. Do grona moich najlepszych wspó≥pra-
cowników zaliczajπ siÍ takøe inni m≥odzi naukowcy na podobnym do mojego etapie
kariery, miÍdzy innymi: J.Barré, D. Peurichard oraz C. Perrin (Francja), P. Minakow-
ski (Niemcy), Y.-P. Choi (Korea), Y. Lu (Chiny), a takøe J. Peszek, T. Piasecki, A.
Wróblewska-Kaminska (Polska). Moje najnowsze projekty badawcze we wspó≥pracy
z M. Ottobre, Z. Brzeüniakiem (UK), G. Dhariwal (Austria), L. Navoret (Franja),
oraz A.Tosin (W≥ochy) pokazujπ mojπ zdolnoúÊ do poszerzania wiedzy w nowych
kierunkach, takich jak: analiza stochastyczna, analiza numeryczna, czy modelowanie
matematyczne. Inicjatywy te doprowadzi≥y juø do z≥oøenia kilku wspólnych wnio-
sków o finansowanie nowych grup badawczych z kolegami z US (program SQUaREs
AMerykaÒskiego Instytutu Matematycznego), oraz z dwiema róønymi grupami w
UK (Heilbronn Focused Research Grant, PI: B. ZegarliÒski, oraz EPSRC grant na
utworzenie: South-West Network in Generalised Solutions for Nonlinear PDEs, PI:
R. Moser). Aktywnie aplikujÍ takøe o finansowanie indywidualne, w szczególnoúci o
ERC Starting Grant, EPSRC Early Career Fellowship, oraz granty NCN i MNSIW.
W dwóch kolejnych konkursach w 2019 i 2020, moja aplikacja grant ERC zatytu≥o-
wany “Nonlocal Hydrodynamic Models of Interacting Agents” dotar≥a do ostatniego
etapu uzyskujπc ocenÍ A (fully meets the ERC’s excellence criterion and is recom-
mended for funding if suÖcient funds are available).
Po dok≥adniejszπ informacjÍ dotyczπcπ mojej aktywnoúci zawodowej (ListÍ wy-

g≥oszonych odczytów konferencyjnych, staøe naukowe, uzyskane granty) odsy≥am do
Wykazu osiπgniÍÊ naukowych, pkt II.
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6 OsiπgniÍcia dydaktyczne oraz organizacyjne

6.1 Dydaktyka
1. London Thought Course Centre 2019-2020:
- przygotowanie i prowadzenie zaawansowanego kursu dla doktorantów z uniwer-
sytetów londyÒskich “Mathematical theory of compressible viscous flow”.

2. UCL 2017- 2019:
- prowadzenie wyk≥adu “Multivariable Analysis” dla studentów 3go roku matema-
tyki; - tutor dla 15 studentów 1go roku matematyki (matematyka teoretyczna);
- mentor dla 16 studentów studiów licencjackich z matematyki (1- 3 rok) i dla 2
magistrantów.

3. Uniwersytet JagielloÒski, Kraków 27 czerwca- 2 lipca 2016:
- prowadzenie serii wyk≥adów “The basis of the mathematical theory of compres-
sible, chemically reacting mixtures” w ramach CNRS-PAN Mathematics Summer
Institute.

4. Imperial College London 2015-2017:
- prowadzenie wyk≥adu “Introduction to Partial DiÄerential Equations” dla stu-
dentów 3go roku matematyki;
- przygotowanie i prowadzenie zaawansowanego kursu on-line “The Basis of the
Mathematical Theory of Compressible Viscous Flow” dla doktorantów z Imperial
College London, oraz uniwersytetów Bath, Oxford Bristol oraz Warwick, - tutor
oraz mentor dla 12 studentów 1go roku matematyki.

5. La Clusaz, France 27-31 styczeÒ 2014:
- prowadzenie serii wyk≥adów “Navier-Stokes-Maxwell-Stefan system for compres-
sible mixtures” podczas szko≥y zimowej Winter Seminar and Klausurtagung “Flu-
ids and Snow” dla doktorantów projektu German-Japanese International Research
Training Group 1529.

6. Uniwersytet Warszawski 2009-2012:
- prowadzenie ÊwiczeÒ do wyk≥adu ”Elementy ANalizy Matematycznej” dla stu-
dentów Ekonomii;
- prowadzenie ÊwiczeÒ do wyk≥adu ”Analiza Funkcjonalna I” dla studentów Ma-
tematyki.
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6.2 Dzia≥alnoúÊ organizacyjna
Organizacja seminariów

• Organizacja cotygodniowego Applied PDEs Seminar na Imperial College Lon-
don 2015-2017, oraz 2020–obecnie.

• Organizacja cotygodniowego seminarium dla Programu Doktoranckiego MMNS,
Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk i Politechniki WarszawskiejMe-
tody matematyczne w naukach przyrodniczych, Warszawa, 2011-2012.

Organizacja konferencji

Uczestniczy≥am w organizacji 10 konferencji i sesji tematycznych na konferencjach
krajowych i miÍdzynarodowych. Po dok≥adnπ informacjÍ odsy≥am do Wykazu osiπ-
gniÍÊ naukowych pkt II.8.

6.3 Opieka naukowa nad studentami
Studia doktoranckie

• 2019-obecnie cz≥onek zespo≥u eksperckiego przewodu Anny Song, Crick Insti-
tute Londyn.

• 2015-2017 wspó≥promotorka doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego Joanny
Skoniecznej (studia doktoranckie przerwane).

Studia magisterskie

• Promotorka 3 magistrantów z Modelowania Matematycznego na University
College London: Hehuizi Chen (wspólnie z S. Timoshin) 2018-2019, Hao Hao
2018-2019, Bede Frank (nagroda wydzia≥u dla najlepszego studenta) 2017-2018.

• Wspó≥promotorka 2 magistrantów z Matematyki na Imperial College London
(wspólnie z P. Degond): Barry M. Cavin 2016-2017, Nicolas Brigouleix 2015-
2016.

Studia licencjackie

• 2019 opiekun naukowy dla 50 studentów 2go roku Matematyki University Col-
lege London podczas dwutygodniowych projektów badawczych z analizy teo-
retycznej i stosowanej.
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• 2019 (3 miesiπce) opiekun naukowy staøysty Ayoub Hafid z University of Tokyo.

• 2016, 2017 opiekun naukowy dwóch wakacyjnych projektów grupowych dla
studentów Matematyki z Imperial College London.

7 Pozosta≥e osiπgniÍcia naukowo – badawcze

7.1 Nagrody za dzia≥alnoúÊ naukowπ
• Nominacja w 6 edycji ”The International Stefan Banach Prize for a Doctoral
Dissertation in the Mathematical Sciences”, 2014.

• Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych m≥odych
naukowców, 2014.

• Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyøszego za wybitne osiπgniÍcia na-
ukowe, 2012.

• Stypendium programu Nowoczesny Uniwersytet dla najlepszych doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

• Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Warszawskie-
go, 2010, 2011, 2013.

• Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 2009.

7.2 Opis pozosta≥ych wyników naukowych
W tym podrozdziale wymieniono i pokrótce opisano prace stanowiπce dorobek na-
ukowy habilitanta ale niewchodzπce w sk≥ad rozprawy.

Praca magisterska

• E. Zatorska, Analysis of nonlocal model of compressible fluid in 1-D, Math.
Methods Appl. Sci., Vol. 34(2): 198–212 (2011).

To rezultat dotyczπcy istnienia rozwiπzaÒ dla pewnego modelu pomiÍdzy úciúliwymi
równaniami Naviera-Stokesa a úciúliwymi równaniami Eulera w jednym wymiarze.
Operator dyfuzji zosta≥ zrzutowany na wysokie mody ruchu R >> 1. Istnienie roz-
wiπzaÒ oraz ograniczenie na gÍstoúÊ od góry i do≥u udowodnione sπ w masowych
wspó≥rzÍdnych Lagrange’a dla dowolnego ustalonego R.
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Doktorat

2. E. Zatorska, On the steady flow of multicomponent, compressible, chemically
reacting gas, Nonlinearity, Vol. 24(11): 3267–3278 (2011).

3. E. Zatorska, On the flow of chemically reacting gaseous mixture, J. DiÄerential
Equations, Vol. 253(12): 3471–3500 (2012).

4. P. B. Mucha, M. Pokorný, E. Zatorska, Chemically reacting mixtures in terms
of degenerated parabolic setting, J. Math. Phys., Vol. 54, 071501 (2013).

5. P. B. Mucha, M. Pokorný, E. Zatorska, Approximate solutions to a model of
two-component reactive flow, Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. S, Vol. 7(5):
1079–1099 (2014).

6. E. Zatorska,Mixtures: sequential stability of variational entropy weak solutions,
J. Math. Fluid Mech. Vol. 17(3): 437–461 (2015).

7. P. B. Mucha, M. Pokorný, E. Zatorska, Heat-conducting, compressible mixtures
with multicomponent diÄusion: construction of a weak solution, SIAM J. Math.
Anal., 47(5): 3747–3797 (2015).

Praca doktorska jest zbiorem rezultatów poúwiÍconych modelom úciúliwych chemicz-
nie reagujπcych mieszanin. Sa to uk≥ady typu Naviera-Stokesa sprzÍøone poprzez
formÍ ciúnienia z równaniami reakcji-dyfuzji na sk≥adowe mieszaniny. Równania te
sπ spójne z zasadami termodynamiki, w szczególnoúci strumienie dyfuzji spe≥niajπ
II ZasadÍ Termodynamiki. Za≥oøenie to jest spe≥nione albo dla najprostszej formy
dyfuzji (prawo Fick’a) gdy masy molowe sk≥adowych sπ takie same, albo dla duøo
bardziej skomplikowanej dyfuzji opisanej równaniami Maxwella-Stefana. W dokto-
racie zanalizowano w≥aúnie ten ostani przypadek, najpierw dla dwóch sk≥adowych,
nastÍpnie dla dowolnie wielu, a ostatecznie takøe dla uk≥adów przewodzπcych ciep≥o,
w pracy [7]. Praca [3] jest jak dotπd mojπ najlepiej cytowanπ pracπ w karierze, 27
cytowaÒ wed≥ug bacy Web of Science.

Uk≥ady stacjonarne oraz dyskretne w czasie

8. E. Zatorska, Analysis of semidiscretization of the compressible Navier-Stokes
equations, J. Math. Anal.and Appl., Vol. 386(2): 559–580 (2012).

9. P. B. Mucha, E. Zatorska, Multicomponent Mixture Model. The Issue of Exi-
stence via Time Discretization, Commun. Math. Sci., Vol. 13(8): 1975–2003
(2015).
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10. V. Giovangigli, M. Pokorný, E. Zatorska, On the steady flow of reactive gaseous
mixture, Analysis (Berlin) Vol. 35(4): 319–341 (2015).

11. P. B. Mucha, M. Pokorný, E. Zatorska, Existence Of Stationary Weak Solu-
tions For The Heat Conducting Flows, Giga Y., Novotny A. (eds) Handbook
of Mathematical Analysis in Mechanics of Viscous Fluids, 1–68 (2016).

Wszystkie z wymienionych prac dotyczπ poniekπd istnienia rozwiπzaÒ dla uk≥adów
stacjonarnych dla przep≥ywów pojedynczych p≥ynów úciúliwych, prace [8] i [11], oraz
dla mieszanin gazów, prace [9] i [10]. W przypadku prac [8] i [8], uk≥ady stacjo-
narne odpowiadajπ dyskretyzacji czasowej uk≥adów ewolucyjnych. Startujπc z tego
poziomu udowodniliúmy, dziÍki odpowiednim oszacowaniom jednostajnym wzglÍdem
kroku czasowego, istnienie rozwiπzaÒ dla uk≥adów ewolucyjnych. W dwóch kolejnych
pracach omówiliúmy istnienie rozwiπzaÒ dla stacjonarnych dla uk≥adów z uwzglÍdnie-
niem efektów cieplnych. Mimo tego, iø prace te dotyczπ modeli pojedynczych p≥ynów
[11] oraz mieszanin [10], w obu pracach ciúnienie ma tÍ samπ postaÊ p = %

� + %#.
Istnienie s≥abych rozwiπzaÒ uzyskane zosta≥o przy za≥oøeniu pewnych nierównoúci na
wyk≥adnik adiabaty � w relacji do wspó≥czynnika wzrostu w strumieniu przewodnic-
twa ciep≥a  = 1 + #

m. Zbadaliúmy takøe dwie róøne definicje s≥abego rozwiπzania:
opartπ na standardowym sformu≥owaniu dystrybucyjnym, oraz opartπ na s≥abym
sformu≥owaniu nierównoúci entropijnej po≥πczonej z ca≥kowπ nierównoúciπ na energiÍ
globalnπ (tzw. wariacyjne sformu≥owanie entropijne). Obie prace sπ bardzo tech-
niczne, zawierajπ wieloetapowπ konstrukcjÍ rozwiπzaÒ przybliøonych oraz rozwiajajπ
techniki zwartoúciowe wprowadzone przez P.-L. Lionsa i E. Feireisla dla przypadku
ewolucyjnego.

Mieszaniny p≥ynów úciúliwych

12. T. Piasecki, Y. Shibata, E. Zatorska, On the strong dynamics of compressi-
ble two-component mixture flow, SIAM J. Math. Anal., Vol. 51(4): 2793–2849
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W tej serii prac zbadaliúmy zagadnienie poczπtkowo-brzegowe dla uk≥adu równaÒ opi-
sujπcego przep≥yw izotermalnej mieszaniny gazów úciúliwych, najpierw dla dwóch [12]
a nastÍpnie dla dowolnej liczby sk≥adników [13]. Uk≥ad sk≥ada siÍ ze úciúliwych rów-
naÒ Naviera-Stokesa oraz z równaÒ reakcji-dyfuzji dla gÍstoúci sk≥adowych. Równania
sprzÍøone sπ za pomocπ formy ciúnienie oraz w cz≥onach dyfuzyjnych uwzglÍdniajπ-
cych silnπ dyfuzjÍ krzyøowπ sk≥adników (cross-diÄusion). W pracy [14] udowodnili-
úmy rezultat pomocniczy – istnienie rozwiπzaÒ dla symetrycznego zlinearyzowanego
uk≥adu, który potem wykorzystaliúmy w [13] aby uzyskaÊ oszacowania dla równaÒ
nieliniowych i tym samym udowodniÊ lokalne w czasie istnienie oraz maksymalnπ
Lp � Lq regularnoúÊ rozwiπzaÒ. Zasadniczym elementem dowodu istnienia rozwiπ-
zaÒ we wszystkich tych pracach sπ oszacowania R-ograniczonoúci rezolwenty rodziny
operatorów opisujπcych rozwiπzania w ca≥ej przestrzeni, pó≥przestrzeni i dla obszaru
ograniczonego.

Modele przep≥ywów dwu-fazowych
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20. Y. Li, Y. Sun, E. Zatorska, Large time behavior for a compressible two-fluid
model with algebraic pressure closure and large initial data, Nonlinearity, Vol.
33(8): 4075–4094 (2020).
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21. Y. Li, E. Zatorska, On weak solutions to the compressible inviscid two-fluid
model, arXiv:1912.10078v1.

Prace te sπ blisko zwiπzane z tematykπ rozprawy habilitacyjnej, szczególnie z wyni-
kami z prac [O-3], [O-4], oraz [O-5]. Jest to seria wyników dotyczπca analizy dwóch
rodzajów modeli przep≥ywów dwu-fazowych, w g≥ównej mierze zbadano zagadnienie
istnienia rozwiπzaÒ. Pierwszy rodzaj modelu uzyskuje siÍ poprzez granicÍ asympto-
tycznπ równaÒ úciúliwych [O-3,O-5, 15,17], która prowadzi do przep≥ywu ze swobodnπ
powierzchniπ oddzielajπcπ przep≥yw úciúliwy od nieúciúliwego. Drugi rodzaj modeli
uzyskuje siÍ przez uúrednianie modeli opisujπcych przep≥yw dwóch p≥ynów i opisy-
wane sπ w ten sposób dwu-fazowe przep≥ywy úciúliwe [18-20]. Z matematycznego
punktu widzenia sπ to úciúliwe równania Naviera-Stokesa lub Eulera z dodatkowπ
niewiadomπ w cz≥onie ciúnienia, podobnie jak w pracach [O-4] oraz [16]. Prace [17] i
[18] stanowπ czÍúÊ wspólnπ dla obu grup wyników, poniewaø zbadano w nich istnie-
nie rozwiπzaÒ oraz zaproponowano schematy numeryczne dla przep≥ywów úciúliwo-
nieúciúliwych z dodatkowπ niewiadomπ opisujπcπ ewolucjÍ bariery na gÍstoúÊ. Z≥oøo-
na forma ciúnienia, nie tylko nie monotoniczna, ale nawet niejawnie okreúlona, jest
duøym wyzwaniem w analizie równaÒ przep≥ywów. Duøe zainteresowanie tym pro-
blemem doprowadzi≥o do prze≥omu opublikowanego przez D. Brescha oraz P.-E.
Jabina (praca [7] w bibliografii na koÒcu rozprawy). Rozszerzyliúmy ich technikÍ na
przypadek modeli tworzenia siÍ guzów omówionym w [O-5] oraz na przypadek pó≥
stacjonarnego przep≥ywu dwóch p≥ynów lepkich i úciúliwych z algebraicznπ relacjπ
na cz≥ony ciúnieÒ w pracy [19]. W pracy [20] skupiliúmy siÍ na tym samym modelu
ale w ewolucyjnym przypadku jednowymiarowym, dla którego uzyskane rozwiπzania
majπ wyøszπ regularnoúÊ. Zaú w pracy [21] pokazaliúmy, øe nielepki wariant modelu
(oparty na równaniach Eulera) ma nieskoÒczenie wiele s≥abych rozwiπzaÒ nawet dla
regularnych danych poczπtkowych. W dowodzie pos≥uøyliúmy siÍ metodπ wypuk≥ego
ca≥kowania.

Nielokalne modele zachowaÒ zbiorowych

22. B. Haspot, E. Zatorska, From the highly compressible Navier-Stokes equations
to the Porous Medium equation - rate of convergence, Discrete Contin. Dyn.
Syst. Ser. A, Vol. 36(6): 3107–3123 (2016).

23. J. A. Carrillo, Y-P. Choi, E. Zatorska, On the pressureless damped Euler-
Poisson equations with non-local forces: Critical thresholds and large-time be-
havior, Math. Models Methods Appl. Sci. Vol. 26(12): 2311–2340 (2016).
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24. P. Minakowski, P. B. Mucha, J. Peszek, E. Zatorska, Singular Cucker-Smale
Dynamics, Springer Book Active Particles, Volume 2 (2019).

25. J.A. Carrillo and A. Wróblewska-KamiÒska, E. Zatorska, On long-time asymp-
totic for viscous hydrodynamic models of collective behaviour with damping
and nonlocal interactions, Math. Models Methods Appl. Sci., Vol. 29(1): 31–63
(2019).

26. J.A. Carrillo, A. Wróblewska-KamiÒska, E. Zatorska, Pressureless Euler with
nonlocal interactions as a singular limit of degenerate Navier-Stokes system, J.
Math. Anal. Appl., Vol. 492(1), 124400 (2020).

Hydrodynamiczne granice modeli oddzia≥ujπcych agentów prowadzπ do nastÍpujπ-
cych praw zachowania

@t%+ div(%u) = 0

@t(%u) + div(%u⌦ u) = �rp(%)� %rK ⇤ %+ %

Z

⌦

 (|y � ·|)(u(y)� u(·))%(y) dy,

(55)

gdzie potencja≥ K opisuje nielokalne przyciπganie i odpychanie siÍ agentów, zaú waga
komunikacyjna  modeluje wyrównywanie siÍ prÍdkoúci. Aspekty zwiπzane z modelo-
waniem przy uøyciu tychøe równaÒ, oraz ich wyprowadzenie omówione sπ w rozdzia-
le naszej monografii [24]. Powyøsza seria prac skupiona jest na analizie rozwiπzaÒ
równaÒ typu (55) dla róønych postaci K oraz  . W pracy [23] zbadaliúmy uk≥ad
Eulera-Poissona z kwadratowym przyciπganiem, tzn. K(x) = �|x| + |x|2

2 w jednym
wymiarze przestrzennym. Uzyskaliúmy ostre oszacowania na dane poczπtkowe, dla
których rozwiπzania klasyczne istniejπ globalnie w czasie, oraz pokazaliúmy jaki bÍ-
dzie ich profil dla duøych czasów. Póüniej, w pracy [25] uogólniliúmy ten rezultat
na przypadek wielowymiarowy dla uk≥adu z lepkoúciπ (nielokalne równania Naviera-
Stokesa). W obu tych pracach waga komunikacyjna by≥a sta≥π przez co nielokalny
cz≥on wyrównywania prÍdkoúci by≥ zadany za pomocπ liniowej si≥y tarcia. Bada-
jπc znaczenie cz≥onu wyrównujπcego prÍdkoúci doszliúmy do wniosku, øe rozwiπzania
hiperbolicznego uk≥adu (55) mogπ podlegaÊ pewnemu wyg≥adzeniu podobnemu do
tego widzianego w równaniach z lepkoúciπ, dla pewnego rodzaju wag  . Jeøeli sπ one
singularne w otoczeniu 0, np.

 =
C�

|x� y|1+�
, with � 2 (0, 2)
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to przechodzπc nieformalnie do granicy � ! 2 w jednym wymiarze przestrzennym
dostajemy uk≥ad

⇢
@t%+ @x(%u) = 0

@t(⇢u) + @x(%u
2) = �@xp(x)� %@x(K ⇤ %) + @x(%

2
@xu).

W pracach [22] i [26] badaliúmy istnienie rozwiπzaÒ dla takich uk≥adów, najpierw
dla K = 0 a potem dla przypadku K = �|x| + |x|2

2 . W ostatniej z prac pokazaliúmy
takøe, øe granica przy znikajπcych lepkoúci i ciúnieniu prowadzi do uk≥adu zbadanego
we wczeúniejszej pracy [23].

Modele sieci dynamicznych

27. J. Barré, P. Degond, E. Zatorska, Kinetic theory of particle interactions media-
ted by dynamical networks, Multiscale Model. Simul. (SIAM), 15(3): 1294–1323,
(2017).

28. J. Barré, J. A. Carrillo, P. Degond, D. Peurichard, E. Zatorska, Particle interac-
tions mediated by dynamical networks: assessment of macroscopic descriptions
J. Nonlinear Science, Vol. 28(1): 235–268, (2018).

29. J. Barré, P. Degond, D. Peurichard, E. Zatorska, Modelling pattern formation
through diÄerential repulsion, Networks and Heterogeneous Media, Vol. 15(3):
307–352 (2020).

30. J. Barré, P. Dobson, M. Ottobre, E. Zatorska, Fast non mean-field networks:
uniform in time averaging, przyjÍta do publikacji w SIAM J. of Math. Anal.
(2020).

Seria wyøej wymienionych prac poúwiÍcona jest wyprowadzeniu, analizie i analizie
numerycznej uk≥adów czπstek oddzia≥ujπcych miÍdzy sobπ za pomocπ dynamicznej
sieci po≥πczeÒ. W pracy [27], zaczynajπc od modelu mikroskopowego, poprzez granicÍ
„mean field” (liczba czπstek i liczba po≥πczeÒ N ! 1), wyprowadziliúmy w sposób
nieformalny sprzÍøone równania kinetyczne na gÍstoúci czπstek i po≥πczeÒ. NastÍpnie,
zak≥adajπc, øe process przebudowy sieci jest bardzo szybki (stosunek skal czasowych
"! 0), uproúciliúmy opis do makroskopowego modelu w postaci pojedynczego równa-
nia agregacji-dyfuzji na gÍstoúÊ czπstek. Przeanalizowaliúmy jakoúciowo to równanie,
badajπc stabilnoúÊ jednorodnego rozk≥adu czπstek dla ogólnego potencja≥u opisu-
jπcego oddzia≥ywania. Natomiast dla potencja≥u Hooka uzyskaliúmy dok≥adniejsze
warunki na przejúcie fazowe. Wykorzystujπc technikÍ redukcji rozmaitoúci central-
nej (central manifold reduction) scharakteryzowaliúmy rodzaj bifurkacji w punkcie
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przejúcia fazowego. W kolejnych pracach rozszerzyliúmy pierwszy wynik o rezulta-
ty numeryczne potwierdzajπce poprawnoúÊ wyprowadzenia nieformalnego [28], oraz
na przypadek dwóch rodzajów oddzia≥ujπcych czπstek [29]. Niedawno, w pracy [30]
udowodniliúmy, øe ten sam uk≥ad graniczny moøna uzyskaÊ rygorystycznie z uk≥adu
mikroskopowego. W pracy pos≥uøyliúmy siÍ schematem podobnym do zaproponowa-
nego w [27] ale w odwrotnej kolejnoúci. W pierwszym kroku wykorzystaliúmy techniki
stochastycznego uúredniania by uzasadniÊ przejúcie "! 0 a nastÍpnie przeanalizowa-
liúmy granicÍN ! 1 i pokazaliúmy, øe ewolucja gÍstoúci empirycznej czπstek opisana
jest (po obu przejúciach granicznych) tym samym równaniem Fokkera-Plancka, które
wyprowadziliúmy w [27]. Co wiÍcej wyprowadziliúmy warunki, które gwarantujπ, øe
równanie graniczne jest dobrym przybliøeniem uk≥adu mikroskopowego jednostajnie
w czasie. Zasadnicze znaczenie w dowodzie mia≥a precyzyjna kontrola zaleønoúci od
parametru N w oszacowaniach uøytych w uúrednianiu stochastycznym.
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