
Popularnonaukowe streszczenie projektu

Metody cząstek to sposoby numerycznej aproksymacji rozwiązań równań różniczkowych, które wprowad-
zone były dla potrzeb mechaniki płynów przez Francisa Harlowa ponad pół wieku temu. Są podsta-
wowym narzędziem numerycznym szeroko stosowanym przede wszystkim w mechanice płynów, fizyce
i matematyce stosowanej, od lat przyciągają uwagę naukowców, przez co zostały rozwinięte nieomalże
do granic możliwości (udowodniono optymalność dokładności tych metod).
Celem projektu jest zaadoptowanie tychże metod dla potrzeb biologii matematycznej. Nie jest to
zadanie łatwe, zwłaszcza, jeśli chcemy zachować wysoki rząd zbieżności. Zazwyczaj równania opisujące
zjawiska zachodzące w biologii nie zachowują masy oraz wyposażone są w (często nielokalny) człon
odnowy. Wymusza to wyprowadzanie nowych algorytmów opartych na metodzie cząstek. Ponadto
różnice te prowadzą do utraty rzędu zbieżności metody. W celu polepszenia dokładności schematów
planujemy zastosować techniki dekompozycji pola wektorowego rozważanych równań (splitting meth-
ods). Dodatkową zaletą metod dekompozycji jest zmniejszenie kosztów obliczeniowych algorytmu.
W planowanych badaniach (i) wyprowadzimy odpowiednie algorytmy dla modeli występujących w
biologii matematycznej, (ii) wykorzystamy metody dekompozycji, (iii) udowodnimy zbieżność otrzy-
manych metod, (iv) wyniki badań zilustrujemy symulacjami numerycznymi.
Dodajmy, że metoda Escalator Boxcar Train (podobna do metody cząstek) zaproponowana była przez
Andre de Roosa prawie 30 lat temu dla potrzeb biologii matematycznej. Problem niskiego rzędu
zbieżności tej metody nie został do tej pory rozwiązany.

Nieliniowe równania hiperboliczne z członem odnowy często opisują ewolucję populacji ze struk-
turą, czyli takiej, która jest heterogeniczna ze względu na pewną własność, np wiek, rozmiar, dojrzałość
czy fenotyp. Równania z nielokalnym członem odnowy zastosowane były do modelowania dynamiki
populacji już w 1926 przez McKendricka. W podobny sposób został opisany proces podziału komórek
w 1959 przez Von Foerstera. Modele te wykorzystywane są też w limnologii, oceanografii, ekologii i w
biologii do opisu interakcji neuronów czy procesie odnowy i różnicowania się komórek macierzystych.

Metody wyższego rzędu ważne są dla numerycznej symulacji modeli. Niezbędne są jednak w celu
kalibracji modelu, tzn gdy (i) znamy ogólne równanie różniczkowe opisujące model, (ii) mamy pomi-
ary empiryczne, (iii) szukamy współczynników równania. Optymalizacja kalibracji opiera się na meto-
dach bayesowskich w związku z czym, algorytm musi być uruchomiony wiele razy i z dużą dokład-
nością. Każdy krok agorytmu Metropolis–Hastings wymaga uruchomienia algorytmu z (być może)
różnymi współczynnikami. Ponieważ ergodyczne własności procesu Markova zachodzą po olbrzymiej
ilości kroków metody Metropolis–Hastings, algorytm powinien być dokładny i tani obliczeniowo.
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