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Wiele układów nieliniowych w warunkach dalekich od stanu równowagi jest wysoce
czułych na fluktuacje wewnętrzne. Rozprawa ta poświęcona jest badaniu na dwóch poziomach dokładności efektów stochastycznych w niektórych ogólnych modelach typu
reakcja-dyfuzja. W podejściu mezoskopowym dynamikę układu opisuje równanie master, które może być rozwiązywane numerycznie bądź może służyć za podstawę symulacji metodą kinetic Monte Carlo. Natomiast na poziomie mikroskopowym używane są
cząsteczkowe symulacje komputerowe. Te dwie metody stochastyczne porównane są z
deterministycznymi, makroskopowymi równaniami reakcja-dyfuzja.
Moją rozprawę doktorską stanowi zbiór 6 publikacji, które są poprzedzone wprowadzeniem do tematyki rozprawy i krótkim omówieniem każdej z nich.
We Wstępie zaprezentowane są kluczowe informacje o stosowanych metodach opisu,
razem z podstawami dynamiki układów nieliniowych i algorytmami numerycznymi stosowanymi w badaniach.
Pierwsza część rozdziału Wyniki poświęcona jest badaniom nad zaburzeniem rozkładu
prędkości cząstek wywołanym przez szybkie reakcje chemiczne. Rozważany jest wpływ
tego zaburzenia na front chemiczny i układ bistabilny. Przedstawione jest równanie master uwzględniające to zaburzenie, a jego rozwiązanie porównane jest z symulacjami
mikroskopowymi.
Druga część Wyników traktuje o powstawaniu struktur przestrzennych w układach
reakcja-dyfuzja w kontekście biologii rozwoju. Opracowana została metoda symulacji
mikroskopowych powstawania struktur Turinga przy użyciu algorytmu direct simulation
Monte Carlo. Następnie jest ona stosowana dla wyjaśnienia za pomocą mechanizmu
Turinga wyników eksperymentów polegających na zaburzaniu podziału osi podłużnej
zarodków kręgowców. Na koniec przedstawiony jest model reakcja-dyfuzja dla innego
postulowanego mechanizmu podziału osi podłużnej, nazywanego “clock and wavefront”.
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