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Asymptotyczna stabilność
pewnego nieliniowego równania typu Boltzmanna

W referacie prezentujemy kryterium asymptotycznej stabilności operatorów Mar-
kowa działających na przestrzeni miar znakozmiennych. Kryterium to zostanie wyko-
rzystane do badania asymptotyki pewnego nieliniowego równania typu Boltzmanna
na przestrzeni miarach znakozmiennych. Zaproponowana postać równania w natural-
ny sposób opisuje zjawiska z zakresu fizyki statystycznej, dotyczące rozkładu energii
cząstek w gazie rzadkim.

Jednak poważnym mankamentem tego typu podejścia jest fakt, że przestrzeń
wektorowa miar znakozmiennych nie ma dobrych własności analitycznych. W szcze-
gólności przestrzeń ta nawet z topologią słabej zbieżności nie jest zupełna,

W związku z tym do badania asymptotyki rozwiązań tego równania wykorzy-
stujemy tzw. metodę zbiorów wypukłych w połączeniu z zasadą inwariancji typu
LaSalle’a oraz z zasadą maksimum dla normy Kantorowicza–Wassersteina (p. [2],
[3]). W tym przypadku metoda zbiorów wypukłych pozwoliła uniknąć problemów
związanych z zupełnością przestrzeni miar znakozmiennych, ponieważ równanie roz-
patrujemy na pewnych podzbiorach zupełnych i wypukłych tej przestrzeni.

Różne wersje równania typu Boltzmanna na przestrzeni miar znakozmiennych
rozważano w szczególności w pracach [1], [3], [4], [5] oraz [6].
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