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1. MODELE MATEMATYCZNE ZJAWISK PRZYRODNICZYCH

Pojęcie model matematyczny w naukach przyrodniczych (por. [LWI]) ma 
różne znaczenia. Czasem rozumiane jest jako pewna klasa obiektów mate-
matycznych (np. układów równań różniczkowych) odpowiadająca klasie pro-
cesów zachodzących w przyrodzie. W  tym rozumieniu często również mówi 
się o teorii zmatematyzowanej.

W węższym sensie przez model matematyczny rozumie się strukturę ma-
tematyczną odnoszącą się do konkretnego zjawiska przyrodniczego, skon-
struowaną specjalnie dla wyjaśnienia tego zjawiska i najczęściej będącą efek-
tem przyjęcia upraszczających założeń.

R. Aris [As] proponuje następujące określenie: „Model matematyczny 
jest dowolnym, pełnym i niesprzecznym zbiorem równań matematycznych, 
mającym odpowiadać pewnemu realnie istniejącemu obiektowi (zjawisku) -  
jego prototypowi. Ten prototyp może być obiektem fizycznym, biologicznym, 
społecznym, psychologicznym czy pojęciowym, a nawet innym modelem ma-
tematycznym” .

Chociaż mówiąc o modelach matematycznych, myśli się najczęściej 
o równaniach, to modelami mogą być też inne (bardziej skomplikowane) 
struktury matematyczne.

Ph. Davis i R. Hersh ([DH], str. 74) określają cele, dla których konstruuje 
się modele matematyczne, jako

1) „uzyskanie odpowiedzi na to, co zdarzy się w świecie fizycznym” ,
2) „ukierunkowanie dalszych eksperymentów czy obserwacji” ,
3) „uzyskanie postępu koncepcyjnego i lepszego rozumienia” ,
4) „aksjomatyzowanie sytuacji fizycznej” ,
5) „rozwój matematyki i sztuki tworzenia modeli matematycznych” . 

„Świat fizyczny” należy tu rozumieć jako świat zjawisk przyrodniczych.

[3]
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Konstrukcja modelu matematycznego powinna być poprzedzona wyod-
rębnieniem wielkości, istotnych dla przebiegu danego zjawiska, oraz ustale-
niem parametrów mierzalnych doświadczalnie, które mogą służyć do wery-
fikacji modelu matematycznego. Wstępnym etapem jest opracowanie mo-
delu (1), czyli konstrukcji myślowej będącej idealizacją (uproszczeniem) rze-
czywistej sytuacji przyrodniczej. „Model fizyczny nie odpowiada dokładnie 
rzeczywistej sytuacji fizycznej, rzeczy obserwowalnej w konkretnym miejscu 
i czasie” ([DH], str. 329).

G. Geymonat i J. L. Lions stwierdzają: „(...) para {akcja, odpowiedź} 
może być użyta do zwiększenia naszej wiedzy o relacjach przyczynowych 
rządzących danym układem jedynie, gdy jest on mało, lub wcale nie jest, 
poddany wpływom zjawisk drugorzędnych, których, przynajmniej począt-
kowo, nie chce się (lub nie może) wziąć pod uwagę. W  tym sensie proces 
tworzenia modelu odgrywa istotną rolę, gdyż, poprzez odpowiednią sche- 
matyzację (lub redukcję, analogię, . . . ) ,  złożony układ wyjściowy zostaje 
zastąpiony przez model prostszy, zachowujący istotne aspekty układu wyj-
ściowego” .

Powszechnie akceptowany, w tworzeniu modeli zjawisk z zakresu fizyki, 
postulat idealizacji (uproszczenia) często jest bardzo trudny do osiągnięcia 
w przypadku tworzenia modeli w biologii czy medycynie. Zjawiska biolo-
giczne (medyczne) są najczęściej bardzo skomplikowane, a ich zajście uwa-
runkowane wieloma czynnikami (2).

Procesy biologiczne (medyczne) są często dobrze poznane, jednakże 
w gąszczu faktów nie zawsze widać odpowiednią syntezę, która mogłaby 
być podstawą tworzenia modeli. Lekarz-genetyk J. Komender stwierdza: 
„W  mojej dziedzinie ciągle jeszcze jesteśmy w fazie poszukiwania głównie 
informacji szczegółowych. Tak bardzo nas to pochłania, że mało się zastana-
wiamy nad tym, czy nie stoimy już na jakimś progu, za którym będą wielkie 
syntezy” ([Br]).

Dla danego zjawiska może istnieć wiele modeli opisujących różne jego 
aspekty -  „wszystko to doprowadziło do pragmatycznego uznania modelu 
jako „rzeczy chwilowej” , bardziej dogodnego przybliżenia stanu rzeczy niż 
wyrażenie odwiecznej prawdy” ([DH], str. 74). Wybór modelu, właściwego 
do opisu danego zjawiska, często jest jedynie intuicyjny, a zawsze jest kom-
promisem między prostotą opisu i ujęciem podstawowych własności zjawiska 
(por. [LWI]).

(1) Bez przymiotnika; można też mówić o modelu fizycznym, być może o modelu 
biologicznym czy przyrodniczym (choć pojęcia te nie są rozpowszechnione w literaturze).

(2) Badacz, który chce stworzyć model rozwoju nowotworów, może spotkać się z opi-
nią lekarzy, że powinien uwzględnić ponad 100 czynników mających wpływ na rozwój 
nowotworu.
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Twórca ekologii matematycznej V. Volterra [VI] zauważa: „Aby rozwa-
żać zagadnienie matematycznie, należy przyjąć założenia, które nawet jeżeli 
oddalają od rzeczywistości, dają pewien jej przybliżony obraz (...). Oto jak 
można postawić zagadnienie: staramy się wyrazić słowami, jak z grubsza 
przebiega dany proces; następnie przekładamy to na język matematyki. Ten 
przekład prowadzi do równań różniczkowych. Jeżeli następnie będziemy kie-
rować się metodami analizy [matematycznej], odejdziemy daleko od tego, 
gdzie mógłby nas zaprowadzić język zwykłych rozważań, i będziemy mogli 
formułować ścisłe prawa matematyczne” .

W  konstrukcji modelu stosuje się zarówno rozważania teoretyczne, jak 
i eksperymenty, w tym symulacje numeryczne. Efektem końcowym powinien 
być dobrze określony obiekt matematyczny -  model matematyczny.

To, czy model matematyczny stanie się wiarygodnym opisem danego zja-
wiska przyrodniczego, zależy od wielu czynników. Z jednej strony oczekuje 
się, że model matematyczny powinien być weryfikowalny eksperymentalnie, 
a z drugiej powinien mieć dobrą strukturę matematyczną.

Brak eksperymentów obalających dany model matematyczny nie dowo-
dzi (3) jego prawdziwości, lecz jedynie osiągnięcia pewnego stopnia jego 
wiarygodności (por. [Pp]). Dobra matematyczna struktura oznacza, że od-
powiednie zagadnienie matematyczne jest poprawne matematycznie (Jest 
dobrze postawione” ). Klasyczne kryterium poprawności Hadamarda [Hd], 
dla zagadnień w postaci abstrakcyjnej:

dla danego /  G T  znaleźć u EU takie, że Au =  / ,

gdzie T  i U są odpowiednimi przestrzeniami, sprowadza się do trzech wa-
runków:

(H .l) istnienia rozwiązania,
(H.2) jednoznaczności (jedyności) rozwiązania,
(H.3) ciągłej zależności rozwiązań od danych układu.

Tradycyjnie warunek (H.l) oznacza, że zagadnienie nie zawiera założeń 
sprzecznych, (H.2) związany jest z postulatem determinizmu, a (H.3) wyraża 
oczekiwanie, że małe zmiany danych układu (np. na skutek błędu pomiaru) 
nie powinny istotnie zmieniać rozwiązań (4).

Jednakże często w skomplikowanych zagadnieniach należy zadowolić się 
jedynie pewnym stopniem zgodności modelu matematycznego z doświadcze-
niem (w pewnym -  jedynie intuicyjnie wyczuwalnym -  zakresie parametrów) 
oraz spełnieniem warunków poprawności matematycznej w osłabionym sen-

(3) A. Einstein: „Żadna liczba eksperymentów nie może dowieść, że mam rację -  jeden 
eksperyment może pokazać, że jej nie mam” .

(4) „Natura non facit saltus” .
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sie (np. istnienie słabych rozwiązań, jednoznaczność przy spełnieniu dodat-
kowego -  „zewnętrznego” -  warunku). Czy jest to tryumf pomysłowości 
matematycznej, czy raczej objaw ograniczoności możliwości poznawczych -  
pozostaje sprawą dyskusyjną.

Świat uczonych zauważa i analizuje „niepojętą skuteczność matema-
tyki w naukach przyrodniczych” ([Wr]) i „matematyczność przyrody” ([HZ], 
[Hr]). Trudno oprzeć się wrażeniu, że „przyroda” sprowadza się w tych re-
fleksjach do zjawisk fizyki.

A. Lasota, współautor zaawansowanego opisu matematycznego ([WL], 
[LMW]) układu krwinek czerwonych, o potencjalnie dużym znaczeniu w te-
rapii (5), wyraża pogląd: „Próby zastosowania matematyki do opisu zjawisk 
społecznych są kompromitacją, a do opisu układów biologicznych przedsię-
wzięciem ponad siły matematyków” ([Ls]). Radykalny pogląd prof. Lasoty 
jest w dużym stopniu trafny. Niemniej istnieją niezaprzeczalne sukcesy (6) 
w zmatematyzowaniu zagadnień biologicznych i medycznych, szczególnie 
w ekologii (7), w genetyce populacyjnej (8), w teorii ewolucji (9) oraz immu-
nologii (10).

Warto wspomnieć uwagę Pielou [Pu]: „Fakt, że ekologia jest istotnie 
przedmiotem matematycznym, staje się coraz bardziej akceptowany. Jed-
nakże nie należy wyciągać stąd wniosku, że matematyczna ekologia, jako 
przedmiot, jest ujednolicona -  daleko jej do tego. Każdy, kto jest przera-
żony pozorną fragmentarycznością owej wiedzy, może pocieszyć się myślą, 
że przedmiot ten jest jeszcze w swoich wczesnych stadiach rozwoju i że ujed-
nolicenie jest sprawą przyszłości” .

Najogólniej modele matematyczne zjawisk przyrodniczych (zmiennych 
w czasie (n )) można sklasyfikować jako:

1) modele deterministyczne:
a) z czasem ciągłym,
b) z czasem dyskretnym,

2) modele probabilistyczne (losowe, stochastyczne):
a) z czasem ciągłym,
b) z czasem dyskretnym.

(5) „Zagadnienie to jest o tyle ważne, że istnienie stabilnego okresowego rozwiązania 
dawałoby teoretyczne wytłumaczenie pewnego typu chorób krwi” ([WL], str. 23).

(6) Do których niewątpliwie można zaliczyć osiągnięcia samego Profesora.
(7) [Da], [GR], [Lg], [Lt], [Mr], [Oo], [Pu], [Ri], [Ui], [V],
(8) [CK], [Es], [GR], [JS], [Kn], [Mr], [Lg], [Lh],
(9) [HS],
(10) [AB], [Co], [Fś], [LMW], [Mk], [WL],
(11) Tzn. abstrahując od zagadnień stacjonarnych.
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Modele deterministyczne to takie, w których stan układu w przyszłości 
wyznaczony jest jednoznacznie przez stan w teraźniejszości. W  przypadku 
modeli probabilistycznych, stan w przyszłości wyznaczony jest z pewnym 
prawdopodobieństwem.

Współcześnie badacze mówią też o „determinizmie probabilistycznym” . 
Fizyk J. Hurwic ([Br]) stwierdza: „(...) mechaniczny determinizm został za-
stąpiony przez determinizm probabilistyczny. Znaczy to, że istnieje jedynie 
prawdopodobieństwo różnych rzeczy i my możemy to prawdopodobieństwo 
przewidywać, ale nie potrafimy przewidywać konkretnych, pojedynczych 
faktów. Jest to najdonioślejsza zmiana w poglądzie na przyrodę, jaką przy-
niósł wiek X X ” . Wydaje się jednak, że tego typu idee pojawiły się w fizyce 
wcześniej niż w XX-wiecznej mechanice kwantowej, a mianowicie w kine-
tycznej teorii gazów za sprawą Maxwella i Boltzmanna ([LP], [Tn]). W  teo-
rii kinetycznej podstawowe równanie (rówanie Boltzmanna, 1872 r.) opisuje 
zmianę w czasie gęstości prawdopodobieństwa, określającej stan gazu. Rów-
nanie to definiuje w sposób deterministyczny ewolucję owej gęstości prawdo-
podobieństwa (w niektórych przypadkach można dowieść tego faktu w spo-
sób ścisły -  por. [BP]).

Modele z czasem ciągłym to takie, w których zakłada się, że czas jest 
zmienną ciągłą (matematycznie: czas t € R+, gdzie R+ jest zbiorem liczb 
rzeczywistych nieujemnych), natomiast czas dyskretny odpowiada sytuacji, 
gdy pomiary stanu dokonywane są w oddzielonych od siebie chwilach (chwile 
te numerujemy kolejnymi liczbami naturalnymi 0 ,1 ,2 , . . .  eN) .

W  teorii populacji model z czasem ciągłym jest uprawniony, gdy osobniki 
populacji rozmnażają się w sposób ciągły tak, że osobniki różnych pokoleń 
współegzystują ze sobą.

Wybór typu modelu, właściwego do opisu danego zjawiska przyrodni-
czego, wiąże się z podstawowymi (i oczywiście nierozstrzygniętymi) pyta-
niami natury filozoficznej (por. [En], [Ls]):

• czy świat ma strukturę deterministyczną, czy losową („Czy Bóg gra 
w kości” -  por. [St] oraz [Si]);

• czy czas jest dyskretny, czy ciągły.

W  niektórych przypadkach wyniki otrzymane z modeli różnych typów są 
zgodne, w innych natomiast mogą się znacznie różnić (np. dyskretny w czasie 
model logistyczny i ciągły w czasie model logistyczny -  por. §2.5 i §2.6).

2. MODELE DETERMINISTYCZNE

W  rozdziale tym omówione są najprostsze modele deterministyczne teorii 
populacji biologicznych (ekologii) zarówno z czasem ciągłym, jak i dyskret-
nym.
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Modele z czasem ciągłym to równania różniczkowe (wyznaczające ogólne 
prawo danego zjawiska) z danymi początkowymi (określającymi konkretny 
przebieg danego zjawiska). W  tym rozdziale rozpatrywane są wyłącznie rów-
nania różniczkowe zwyczajne.

Modele z czasem dyskretnym to równania rekurencyjne; ich rozwiązania 
tworzą kolejne iteracje stanu początkowego.

W  rozpatrywanych modelach zakłada się, że osobniki rozważanych popu-
lacji są dostosowane do stałego środowiska, w którym żyją. Nie jest uwzględ-
niony zatem wpływ procesów ewolucyjnych, których przebieg jest zdecydo-
wanie wolniejszy od tempa zmian liczebności. Pozwala to przyjąć, że pa-
rametry charakteryzujące cechy gatunkowe są niezmienne w rozpatrywanej 
skali czasu.

2.1. P roces  urodzin  z czasem  ciągłym . Niech y będzie gęstością 
liczebności osobników danej populacji (tzn. liczbą osobników odniesioną do 
powierzchni lub objętości, w której te osobniki żyją). Jest to funkcja czasu 
(nie uwzględnia się w tym modelu przestrzennego rozłożenia osobników) 
y =  y(t), gdzie t E R+. Zakładamy, że w danej populacji:

(i) nie ma podziału na płcie (jeżeli jest, to rozpatrujemy jedynie osob-
niki żeńskie i zakładamy, że nie brakuje osobników męskich),

(ii) osobniki nie umierają (lub, co bardziej realistyczne, urodziny prze-
ważają nad śmiertelnością),

(iii) osobnikom nie brakuje pożywienia,
(iv) osobniki nie oddziałują ze sobą,
(v) nie ma migracji.

Przy tych założeniach przyrost gęstości liczebności populacji A y, odniesiony 
do odpowiedniego przyrostu czasu At, jest proporcjonalny do aktualnej gę-
stości liczebności y:

( i )

gdzie A > 0 jest (stałym) współczynnikiem proporcjonalności, zwanym 
współczynnikiem urodzin. Równanie (1) można zamienić, w sposób stan-
dardowy (At —» 0), na równanie różniczkowe:

(2) y =  A y.

Równanie (2) wyraża fakt, że szybkość wzrostu gęstości y (mierzona po-
chodną y) jest proporcjonalna do y. Symbol y, dla oznaczenia pochodnej 
funkcji y = y(t), wprowadzony przez Newtona, stosowany jest dla podkre-
ślenia faktu, że zmienna niezależna t ma interpretację czasu.
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Równanie różniczkowe jest uzupełnione przez zadanie warunku począt-
kowego (dla uproszczenia zakładamy, że chwila początkowa to t =  0)

(3) 2/(0) =  2/0.
Równanie różniczkowe (2) wraz z warunkiem początkowym (3) tworzą za-
gadnienie Cauchy’ego (zagadnienie początkowe).

Równanie różniczkowe określa ogólne prawo zachowania się populacji 
przy danych założeniach (tu (i)-(iv)), natomiast warunek początkowy wy-
znacza początkową (tzn. w momencie rozpoczęcia eksperymentu) gęstość 
liczebności.

Zagadnienie Cauchy’ego (2-3) ma jedyne (jednoznaczne) rozwiązanie 
wyznaczone wzorem

(4) y{t) =  yoext, t >  0,
gdzie e jest liczbą niewymierną: e =  2,718281828459... Krzywa odpowiada-
jąca funkcji (4) nazywa się wykładniczą.

Model określony przez równanie (2), z uwagi na swoją prostotę, może 
adekwatnie opisywać populacje w warunkach idealnych (np. laboratoryj-
nych). Dobrze zgadza się z doświadczeniem dla populacji drożdży (na krót-
kich odcinkach czasu).

2.2. P roces  urodzin  z czasem  dyskretnym . Rozważamy popula-
cję spełniającą założenia sformułowane w poprzednim punkcie. Gęstością 
liczebności y — yt osobników danej populacji jest teraz funkcja czasu trak-
towanego jako oddzielne chwile: t € N =  ( 0, 1, 2, . . . } .

Przy tych założeniach przyrost gęstości liczebności populacji yt+1 — yt, 
odniesiony do odpowiedniego przyrostu czasu (t +  1) — t =  1, jest propor-
cjonalny do aktualnej gęstości liczebności yt:

(5) yt+1- y t =  \yt,
gdzie A > 0 jest współczynnikiem proporcjonalności. Równanie rekurencyjne
(5) jest odpowiednikiem równania różniczkowego (2) i ma podobną interpre-
tację. Równanie (5) jest uzupełnione przez zadanie warunku początkowego

(6) 2/o -  zadane.
Zagadnienie (5-6) ma jedyne rozwiązanie wyznaczone wzorem

(7) 2/t =  2/o(A +  1)*, t G N.

2/i, 2/2, • • • to kolejne iteracje danych początkowych yo.
Przyjmując

(8) A =  eA -  1,

otrzymamy pełną zgodność między rozwiązaniem (4) zagadnienia (2-3) 
i rozwiązaniem (7) zagadnienia (5-6), w chwilach czasu t € N.
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2.3. Proces śmierci z czasem ciągłym. Jak poprzednio, y = y(t) 
jest gęstością liczebności osobników danej populacji traktowaną jako funkcja 
czasu t G M+. Zakładamy, że w danej populacji:

(i) osobniki nie rodzą się (lub, co bardziej realistyczne, śmiertelność 
przeważa nad urodzinami),

(ii) nie ma migracji.

Przy tych założeniach, podobnie jak poprzednio, otrzymujemy następu-
jące równanie różniczkowe:

(9) V = -\uy,
gdzie fi > 0 jest (stałym) współczynnikiem śmiertelności.

Równanie (9) wyraża fakt, że szybkość zmiejszania się gęstości y jest 
proporcjonalna do y.

Równanie różniczkowe (9) jest uzupełnione warunkiem początkowym

(10) y( 0) = 2/0.
Zagadnienie Cauchy’ego (9-10) ma jedyne rozwiązanie wyznaczone wzo-

rem

(11) y(t) =  y0e~tJ'\ t >  0.

Krzywa odpowiadająca funkcji (11) jest krzywą zaniku wykładniczego.
Model określony przez równanie (9) może adekwatnie opisywać liczeb-

ność populacji w warunkach, w których izolowana populacja nie reprodukuje 
się, a śmiertelność nie zależy od wieku organizmów (np. las poddany dużym 
zanieczyszczeniom atmosferycznym).

2.4. Proces śmierci z czasem dyskretnym. Rozważamy populację 
spełniającą założenia sformułowane w poprzednim punkcie.

Przy tych założeniach spadek gęstości liczebności populacji yt — yt+i, 
odniesiony do odpowiedniego przyrostu czasu (t +  1) — t — 1, jest propor-
cjonalny do aktualnej gęstości liczebności yt:

(12) yt ~ Vt+i =  m ,
gdzie jl G ]0,1[ jest współczynnikiem śmiertelności.

Zagadnienie (12-6) ma jedyne rozwiązanie wyznaczone wzorem

(13) yt =  yo(l -  P)\ t G N.

Przyjmując

(14) ji =  l - e - " ,

otrzymuje się pełną zgodność między rozwiązaniem (11) zagadnienia (9-10) 
i rozwiązaniem (13) zagadnienia (12-6), w chwilach czasu t G N.
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2.5. Proces z ograniczonym wzrostem z czasem ciągłym. Nie
istnieje populacja wzrastająca nieograniczenie. Wzrost liczebności jest ogra-
niczony przez ograniczony zasób pokarmu, brak schronienia lub przestrzeni 
życiowej. Załóżmy, że tego typu czynniki powodują istnienie górnego ogra-
niczenia na liczebność (a więc i na gęstość liczebności) danej populacji. 

Zakładamy, że w populacji:

(i) nie ma podziału na płcie (jeżeli jest, to rozpatrujemy jedynie osob-
niki żeńskie),

(ii) osobniki nie umierają (lub, bardziej realistycznie, urodziny przewa-
żają nad śmiertelnością),

(iii) gęstość liczebności danej populacji nie może przekroczyć B , tzn.

(15) y{t) < B dla każdego t > 0,

(iv) nie ma migracji.

Przy tych założeniach rozsądne jest przyjęcie, że przyrost gęstości liczeb-
ności populacji A y, odniesiony do odpowiedniego przyrostu czasu At, jest 
proporcjonalny do iloczynu aktualnej gęstości liczebności y i odchylenia od 
poziomu maksymalnego B — y:

=  k y { B - y ),

gdzie k > 0 jest współczynnikiem proporcjonalności. Równanie (16) prowa-
dzi do równania różniczkowego

(17) y =  ky(B — y).

Równanie (17) wyraża fakt, że dla małych gęstości liczebności szybkość 
wzrostu gęstości jest (prawie) proporcjonalna do y , czyli (prawie) zachowuje 
się tak, jak dla procesu urodzin, natomiast dla gęstości dużych (bliskich B) 
zostaje przyhamowana (pochodna staje się bliska 0).

Jak poprzednio, równanie różniczkowe (17) jest uzupełnione warunkiem 
początkowym

(18) y{ 0) =  ya-

r n

Warto zwrócić uwagę, że równanie różniczkowe (17), w przeciwieństwie 
do równań wcześniej rozważanych, jest równaniem nieliniowym.

Zagadnienie Cauchy’ego (17-18) ma jedyne rozwiązanie wyznaczone 
wzorem

(19) 2/W  =
_______ Byo_______
Vo +  (B -  y0)e~kBt ’

t > 0.

Funkcję (19) nazywa się logistyczną (nazwę tę, w teorii populacji, wprowadził 
w 1838 roku matematyk belgijski P. F. Yerhulst). Funkcja ta, dla yo 6 ]0, B[,
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rośnie monotonicznie do B. Krzywa (zwana krzywą logistyczną), która jest 
wykresem funkcji (19) dla

(20) 0 <  y0 < 

ma typowy kształt „S-owaty” . Punkt

_  log ( ^ r i )
1 kB

(mamy wówczas y{t{) =  B f  2) jest punktem przegięcia (funkcja jest wypukła 
dla 0 < t < t\ i wklęsła dla t > ti). Dla t > t\ wzrost populacji zostaje 
przyhamowany (tzn. populacja rośnie z mniejszą szybkością).

Funkcja logistyczna dobrze opisuje rozwój wielu populacji (por. [Bt], 
[Da], [Lt]), np. bakterii, pierwotniaków, jest stosowana również w teorii epi-
demii. Jest jednym z tych prostych modeli, które zrobiły dużą karierę w eko-
logii.

Często podkreślaną wadą modelu logistycznego (17) jest konieczność 
określenia a priori wielkości maksymalnej gęstości B.

2.6. Proces z ograniczonym wzrostem z czasem dyskretnym.
Rozważamy populację spełniającą założenia sformułowane w poprzednim 
punkcie. Przyrost gęstości liczebności populacji yt+i — yt, odniesiony do od-
powiedniego przyrostu czasu (t +  1) — t =  1, jest proporcjonalny do iloczynu 
aktualnej gęstości liczebności yt i odchylenia od poziomu maksymalnego 
B  -  yt:

(21) yt+1 -  yt =  kyt(B -  yt),

gdzie k >  0 jest współczynnikiem.
Stąd otrzymujemy następujące równanie rekurencyjne:

(22) yt+1 =  {kB +  1 )yt -  ky].

Równanie to może określać dynamikę istotnie różną od tej, która jest zadana 
przez równanie (17). Dla uproszczenia przyjmijmy, że B — 1, i rozważmy 
równanie rekurencyjne

(23) yt+i =  {k +  1 )yt -  ky2t .

H.-O. Peitgen i P. H. Richter we wspaniałej (12) książce [PR] (str. 22-26) 
zamieścili wykresy odpowiadające równaniu (23) dla:

(12) I. Stewart [St] uważa, że najlepsza metoda zrozumienia złożoności i piękna fraktali 
„sprowadza się do wyżebrania, ukradzenia lub zakupienia” (to ostatnie autor osobiście 
poleca) książki [PR]. „Jest to rzecz unikatowa, jedyna na świecie matematyczna książka 
do czytania przy popołudniowej kawie” ([St], str. 227).
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(i) * =  1,8,
(ii) k =  2,3,

(iii) k =  2,5,
(iv) k =  3,

i dla danych początkowych yo — j q - Na zwykłym kalkulatorze można się 
przekonać, że w kolejnych przypadkach:

(i) kolejne iteracje yi, 2/2»2/3, • • • zbliżają się do B =  1, a zatem zachowa-
nie jest podobne do zachowania dla równania (17), a jedyna różnica polega 
na tym, że w pewnych chwilach czasu t iteracje yt są większe niż R, co było 
niemożliwe dla (17);

(ii) zachowanie jest już zupełnie inne niż dla równania (17): kolejne 
iteracje zbliżają się do okresowych oscylacji między dwoma punktami (te 
punkty nazywa się punktami u-granicznymi)]

(iii) punkty u;-graniczne są już cztery: iteracje zbliżają się do okresowych 
oscylacji o okresie 4;

(iv) nie zauważa się już żadnej okresowości: kolejne iteracje przeskakują 
do punktów w sposób „chaotyczny” .

Rzeczywiście, dla k =  3 można udowodnić, że dynamika określona przez 
równanie (23) jest chaotyczna (w sensie Devaneya [Dy]), tzn.:

(D.l) spełniony jest warunek topologicznej przechodniości (13) (punkty 
-  w kolejnych iteracjach -  są rozrzucane po całym zbiorze),

(D.2) punkty okresowe są gęste (istnieje pewna regularność),
(D.3) spełniony jest warunek wrażliwości na zmianę danych początko-

wych (małe zmiany danych początkowych powodują duże skutki -  jest to 
element nieprzewidywalności).

Rozważmy tę kwestię dokładniej (por. [La2]). Niech (X, d) będzie prze-
strzenią metryczną oraz niech /  : X  —► X  będzie funkcją ciągłą. Funkcja /  
zadaje dynamikę na przestrzeni (X,d).

Orbitą punktu x € X  nazywamy zbiór

0 + (x ) =  { x J { x ) J 2{x ) , . . . } ,

gdzie f n+1(x) =  f ( f n(x)) dla n 6 N oraz f° (x )  =  x. Punkt x G X  na-
zywamy punktem okresowym o okresie n € { 1, 2, . . . } ,  gdy f n(x ) =  x oraz 
jeżeli n > 2, to f k(x) ^  x dla k =  1 , . . .  ,n — 1. Punkt okresowy o okresie 
1 nazywamy punktem stałym. Orbitę punktu okresowego nazywamy orbitą 
okresową.

Wprowadźmy teraz pojęcie topologicznej przechodniości.

(13) Ang. topological transitivity.
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Def in ic j a  2.1. Funkcja /  spełnia warunek topologicznej przechodniości 
(spełnia T), gdy dla dowolnej pary niepustych zbiorów otwartych U, V  w X  
istnieje n G N takie, że

f n{U)
Warunek topologicznej przechodniości oznacza, że punkty przemiesz-

czają się (w kolejnych iteracjach) z każdego dowolnie małego zbioru otwar-
tego do każdego innego. Innymi słowy, punkty są rozrzucane po całej prze-
strzeni X  i przestrzeni tej nie można rozłożyć na rozłączne (niepuste) otwar-
te podzbiory niezmiennicze względem funkcji /  (warunek ten wyraża nie- 
rozkładalność).

Można zauważyć ([Dy]), że jeżeli funkcja /  ma orbitę gęstą w X , to 
spełnia warunek topologicznej przechodniości (dla zwartych przestrzeni me-
trycznych prawdziwe jest również twierdzenie odwrotne).

Def in ic j a  2.2. Funkcja /  spełnia warunek gęstości punktów okresowych 
(spełnia ^3), gdy punkty okresowe funkcji /  są gęste w X.

Warunek wyraża element regularności w chaosie. Orbity okresowe są 
orbitami regularnymi (w tym sensie, że po pewnym czasie wraca się do 
punktu wyjścia). Warunek 3̂ oznacza, że takich punktów, z których wycho-
dzą regularne orbity, jest dużo (w odróżnieniu od losowości, w determini-
stycznym chaosie jest pewien porządek).

De f in ic ja  2.3. Funkcja /  spełnia warunek wrażliwości na zmianę danych 
początkowych (spełnia 0 ) ,  gdy istnieje 5 > 0 taka, że dla każdego x  € X  
i każdego jego otoczenia Ux istnieją y € Ux oraz n >  0 spełniające warunek

d(fn(x)tf n(y))>6.

Stała 5 nazywa się stałą wrażliwości (zależy ona, oczywiście, jedynie od
(X,d)if).

Warunek 0  oznacza, że, dla każdego punktu x istnieje punkt, dowolnie 
bliski punktowi x , który iteracje oddalają (o więcej niż 5) od iteracji punktu 
x. Nie oznacza to jednak, że wszystkie punkty bliskie muszą oddalić się 
o więcej niż S.

Mocniejszym warunkiem (wszystkie bliskie punkty muszą się oddalać) 
jest warunek rozszerzalności (14).

De f in ic ja  2.4. Funkcja /  spełnia warunek rozszerzalności (spełnia (S), 
jeśli istnieje a > 0 takie, że dla każdego x € X  i każdego x G X , x ^  y, 
istnieje n > 0 spełniają warunek

d {fn(x ) , fn{y)) > a.

(14) Ang. expansiveness.
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Pr z y k ł a d  2.1. W  X  — R1 z klasyczną metryką każda funkcja różnicz- 
kowalna /  taka, że

\f'{x)\>a  > 1  Vc c G R 1, 
spełnia warunek (£ (a zatem ©).

Warunek wrażliwości na zmianę danych początkowych powszechnie uz-
nawany jest za kwintesencję chaosu. M. Heller ([Hr], str. 228) stwierdza: 
„Z chaosem dynamicznym mamy do czynienia wówczas, gdy równanie (lub 
równania) opisujące dany proces mechaniczny wykazują szczególną wrażli-
wość na małą zmianę warunków początkowych” . Natomiast J. Gleick ([Gk], 
str. 17) pisze: „Drobne różnice na wejściu mogą szybko przekształcić się 
w potężne różnice na wyjściu. Zjawisko to otrzymało nazwę wrażliwości na 
warunki początkowe. W  pogodzie na przykład manifestuje się to w zjawisku 
żartobliwie nazwanym efektem motyla: motyl zaburzający powietrze dzisiaj 
w Pekinie może być w przyszłym miesiącu przyczyną huraganu w Nowym 
Jorku” .

Reasumując, definicję chaosu deterministycznego według Devaney’a 
można podać w następującej postaci:

De f in ic ja  2.5. Niech (X , d) będzie przestrzenią metryczną. Ciągła funk-
cja /  : X  —> X  jest chaotyczna na (X , d), jeżeli /  spełnia X, ty oraz ©.

Pr z y k ł a d  2.2. Rozważmy funkcję 

(24) f a =  ax( 1 -  x)

dla a >  0. Okazuje się (15), że funkcja / 4 jest chaotyczna na [0,1] oraz 
dla a > 4 funkcja f a jest chaotyczna na pewnym zbiorze Cantora Aa C 
[0,1]. Podobne wnioski można sformułować dla funkcji definiującej dynamikę 
w (23).

Z trzech warunków X, ty oraz © w definicji chaosu najbardziej intu-
icyjny jest warunek ©. Ten właśnie warunek jest powszechnie kojarzony 
z chaosem przez szeroki krąg odbiorców teorii matematycznej. Dlatego może 
wydać się głęboko frustrującym fakt, że w definicji chaosu warunek © nie 
jest potrzebny. Jak pokazali J. Banks, J. Brooks, G. Cairns, G. Davis oraz 
P. Stacey ([BB]),

X & ty => ©,
dokładniej:

T w ie r d z e n ie  2.1 (BBCDS 1992). Niech X  będzie zbiorem nieskończo-
nym i (X , d) -  przestrzenią metryczną. Jeżeli funkcja ciągła f  : X  —► X  
spełnia X i ty, to spełnia ©.

(15) Dowód dla a =  4 i a > 2 +  y/b można znaleźć w [Dy], str. 50-51; dla a > 4 w [Kt].
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Przegląd różnych definicji chaosu i związków między nimi można znaleźć 
w pracy [La2] (por. również bibliografię w [La2]).

Badanie zjawisk chaotycznych jest jednym z najmodniejszych kierunków 
we współczesnej nauce. Świadczy o tym choćby liczba publikacji poświęco-
nych temu tematowi, które ukazały się w ostatnich latach (16).

Powszechna jest opinia, że „teoria chaosu, oprócz teorii względności i me-
chaniki kwantowej, jest trzecią wielką rewolucją naukową w fizyce naszego 
stulecia” ([Tk], str. 208). Przy czym rewolucja ta, zdecydowanie bardziej niż 
dwie poprzednie, dotyczy nauki jako całości (17). Naukowcy dostrzegają (lub 
chcą dostrzegać) zjawiska chaotyczne w wielu procesach przyrodniczych, ta-
kich jak (18):

• ruchy płynów (turbulencja),
• „zataczanie” się Hyperionu, jednego z księżyców Saturna,
• przebieg chorób (układ immunologiczny w walce np. z wirusem HIV, 

arytmia serca, arytmie oddechowe, napady padaczkowe).

Teoria chaosu doprowadziła do nowego paradygmatu nauki (por. [Tk]).
Prosta formuła matematyczna może prowadzić do niewiarygodnie skom-

plikowanego opisu, zatem „znajomość praw rządzących światem nie gwaran-
tuje jego poznawalności” ([Ls]).

Dużym problemem jest odróżnienie chaosu (zjawiska deterministyczne-
go) od szumu (zjawiska losowego) (19).

Równania różniczkowe (jednowymiarowe) oraz układy 2 równań z 2 nie-
wiadomymi nie mogą mieć dynamiki chaotycznej. W  przypadku układu 2x2  
wynika to z twierdzenia Poincarego-Bendixsona ( [Sk]). W trzech wymiarach 
(układ 3 x 3 )  możliwa jest dynamika chaotyczna -  przykładem jest układ 
Lorenza (20).

2.7. M od e l L otki—Volterry. Rozważmy układ dwóch populacji od-
działujących ze sobą w sposób antagonistyczny (drapieżnik-ofiara). Reduk-
cja rozważań do dwóch populacji całego ekosystemu jest uzasadniona, je-
żeli liczebność jednej z populacji (populacji ofiar) jest kontrolowana głównie

(16) [Ag], [Cć], [Gk], [GM], [Hn], [Kz], [LM], [MM], [Mn], [Ot], [PR], [Re], [St], [Tk], 
by wymienić tylko kilka pozycji na różnych poziomach wtajemniczenia matematycznego.

(17) Por. rozdział VII w książce Coveneya i Highfielda [CH], książkę Glassa i Mackeya 
[GM].

(18) Por. [CH], [Gk] oraz [St]. Jeden z paragrafów rozdziału VII książki [CH] nosi 
tytuł „Chaos przyczyną seksu” . J. Gleick [Gl], str. 17, stwierdza: „Teraz nauka zdaje się 
dostrzegać chaos wszędzie” .

(19) [Cć], [GM], [Mn], [LM], [Ls],
(20) [Gk], [Hn], [Lz], [MM], [Ot], [PR], [St].
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przez tę drugą (populację drapieżników) i jeżeli dominującym składnikiem 
pożywienia drapieżnika są osobniki populacji ofiar.

Najczęściej opisywanym układem tego typu jest populacja zająca kana-
dyjskiego (Lepus arcticus) i populacja polującego nań rysia (Lynx lynx) (21). 

Oto główne założenia prowadzące do konstrukcji modelu Lotki-Volterry:
(i) uprawniony jest model z czasem ciągłym (populacje rozmnażają się 

w sposób ciągły i osobniki z różnych pokoleń współegzystują ze sobą);
(ii) populacja drapieżnika natychmiast „odpowiada” na wzrost liczeb-

ności ofiar (pomija się efekt opóźnienia pomiędzy wzrostem liczebności ofiar 
i reakcją w postaci wzrostu przeżywalności potomstwa populacji drapież-
nika) -  por. [Hg];

(iii) nie ma migracji osobników obu populacji;
(iv) w przypadku braku drapieżników populacja ofiar zachowuje się jak 

dla procesu urodzin, natomiast w przypadku braku ofiar populacja drapież-
ników ginie według procesu śmierci.

Niech V (t) oznacza gęstość populacji ofiar, a P (t) gęstość populacji dra-
pieżnika, w chwili czasu t € M+.

Przyrost populacji ofiar A V  i drapieżnika A P , w przedziale czasu At, 
jest wywołany dwoma czynnikami: „wewnętrznym” tempem wzrostu każdej 
z tych populacji oraz efektem oddziaływania między nimi. Zatem

(25) =  R i(V) -  Fi(F)P, ^  = R2(P) + F2(V ,P ),

gdzie Ri(V), R2{P) to tempa wzrostu populacji ofiar i drapieżnika, odpo-
wiednio, przy założeniu braku oddziaływania między populacjami; niech

(26) R1(V) =  XV1 R2(P) =  ~»P-,
Fi (V) to odpowiedź drapieżnika na wzrost liczby ofiar określająca średnią 
liczbę osobników populacji ofiar konsumowaną przez jednego drapieżnika 
w jednostce czasu; można przyjąć, że odpowiedź drapieżnika jest wprost 
proporcjonalna do gęstości populacji ofiar:

(27) F i(V )= iV \
F2(V,P) to przyrost populacji drapieżników wywołany przez konsumpcję 
ofiar; uwzględniając założenie (ii), przyjmujemy, że przyrost ten jest pro-
porcjonalny do liczby ofiar zjadanych przez drapieżnika w jednostce czasu:

(28) F2(V,P) =  bFx{V)P =  IryVP,
gdzie b jest współczynnikiem uwzględniającym „kaloryczność” pokarmu oraz 
wydajność układu pokarmowego drapieżnika; oznaczmy 5 =  67. Zakładamy, 
że wszystkie współczynniki są dodatnie: A > 0, 7 > 0, b >  0.

(21) Por. [Da], [Lt], [Ui], [V].
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Otrzymujemy następujący układ równań różniczkowych zwyczajnych:

(29) V =  XV -  jV P , P =  -n P  +  6VP,

zwany modelem Lotki-Volterry (układ drapieżnik-ofiara).
Charakter rozwiązań układu (29) przedstawia się w tzw. przestrzeni fa-

zowej, której punkty (punkty fazowe) określają stan układu (V, P ) w zadanej 
chwili czasu.

Punktem równowagi (22) nazywamy taki punkt (V*,P*) przestrzeni fa-
zowej, dla którego prawe strony układu (29) się zerują:

(30) AV* -  "yV*P* =  0, -fiP*  +  5V*P* =  0.

Jeżeli układ znajdzie się w punkcie równowagi, to w nim pozostanie.
Z (30) wynika, że istnieją dwa punkty równowagi (0,0) i (fi/6, A/7 ). 

Punkt (0,0) odpowiada sytuacji braku osobników obu populacji (i w związku 
z tym nie jest interesujący), natomiast (/i/ó, A /7) jest punktem równowagi 
odpowiadającym ustaleniu się pewnej niezerowej równowagi między drapież-
nikami i ofiarami.

Można pokazać, że trajektorie (23) układu (28) są krzywymi zamkniętymi 
„wokół” punktu równowagi (/i/<5, A /7) i nie wychodzą z I ćwiartki układu 
współrzędnych (V, P ) (o ile dane początkowe są z I ćwiartki) (por. [HS], [Z]). 
Punkt równowagi jest punktem stabilnym w sensie Lapunova (ale nie jest 
stabilny asymptotycznie).

Zachowanie rozwiązań jest więc okresowe. Znane są dane obserwacyjne 
świadczące o okresowym wahaniu liczebności populacji ofiar i drapieżni-
ka (24). Analiza modelu wskazuje, że wahania liczebności populacji dają się 
wyjaśnić poprzez oddziaływania między osobnikami obu populacji, bez ko-
nieczności uwzględniania dodatkowego trzeciego czynnika „wymuszającego” 
te wahania.

Ta własność modelu była powodem jego olbrzymiego sukcesu w mode-
lowaniu matematycznym zjawisk ekologicznych.

Kolejnym sukcesem było wytłumaczenie zasady Volterry (por. [V], [Z]): 
„nieselektywny, umiarkowany połów godzi w drapieżnika, a sprzyja ofierze” . 
Nieselektywność oznacza, że łowi się taki sam procent drapieżników co ofiar. 
Jeżeli r >  0 jest współczynnikiem połowu, to układ Lotki-Volterry w przy-
padku nieselektywnego połowu przyjmie postać

(31) V =  XV -  7V P - r V ,  P =  -\iP  +  6VP -  rP ,

(22) Lub punktem krytycznym, punktem osobliwym, punktem stacjonarnym.
(23) Krzywa, którą zakreśli punkt wyznaczony przez rozwiązanie w przestrzeni fazo-

wej, nazywa się trajektorią (orbitą).
(24) Por. [Da], [Lt], [Ui], [V].
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czyli

(32) V  =  (A — r)V  -  jV P , P =  - ( / i +  r)P  +  SVP.

Połów nazywamy umiarkowanym, jeżeli A > r.
Punkt równowagi (i trajektorie), w porównaniu z układem (29), prze-

sunął się w kierunku faworyzującym ofiary. Z zasady Volterry wypływają 
istotne wnioski co do niszczenia szkodników.

Omówiony model mieści się w nurcie klasycznej ekologii matematycz-
nej. Istnieje wiele modyfikacji modelu Lotki-Volterry (25). Zainteresowany 
czytelnik znajdzie krytyczny przegląd tego typu modeli (napisany z pozycji 
ekologa) w książce [Ui].

Należy podkreślić, że nie byłoby rozsądne oczekiwanie ilościowej zgodno-
ści takiego modelu z konkretnym układem dwóch populacji -  raczej należy 
zadowolić się jedynie zgodnością jakościową.

Abstrakcyjna wersja układu równań Volterry ([V]) ma postać

Jeżeli (3iti =  0 dla i =  1, . . .  ,n, to układ (33) nazywa się (abstrakcyjnym) 
układem Lotki-Volterry. Natomiast jeżeli ^  0 dla i =  1 , . . . ,  n, to układ 
(33) nazywa się (abstrakcyjnym) układem Verhulsta-Volterry.

W  przypadku modeli uwzględniających oddziaływanie więcej niż dwóch 
populacji pełna analiza modelu staje się bardzo trudna i prowadzi do za-
awansowanych zagadnień z zakresu teorii układów dynamicznych (np. ist-
nienie zbiorów niezmienniczych, dziwnych atraktorów itp. -  por. [GLM],

Modele przedstawione do tej pory można uznać za bazowe. Są one jak 
klocki, z których można układać bardziej skomplikowane konstrukcje. W  dal-
szej części rozdziału 2 przedstawionych zostanie kilka bardziej zaawansowa-
nych modeli deterministycznych opisujących ważne procesy biologiczne. Nie 
należy jednak traktować tych modeli jako powszechnie znanych i akcep-
towanych przez biologów, ekologów, lub lekarzy -  lecz raczej jako pewne 
propozycje opisu zjawisk biologicznych.

2.8. Model oddziaływania fag—żywiciel. Bremermann [Bn] zapro-
ponował następujący model opisujący dynamikę fag-żywiciel:

n

3 = 1
gdzie r{ i są stałymi parametrami,

0i,] =  -0 j,i  dla i #  j.

[AC]).

(25) Por. [Hg], [HS], [Kf], [My], [RR], [So], [Wkl],
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Ś =  k1S { B - S ) - 7SP,

(34) i  =  ^ S P -  mi / ,

P  =  k2I  -  /jl2P,
gdzie 5, P  oraz I  są, odpowiednio, gęstościami podatnych żywicieli (26), 
fagów i zainfekowanych żywicieli (27). B, Aą, &2, 7 , Mi i M2 s4 nieujemnymi 
parametrami modelu: B określa ograniczenie gęstości podatnych żywicieli, 

jest współczynnikiem przyrostu fagów (spowodowanym przez zainfeko-
wanych żywicieli), /ii i /i2 są, odpowiednio, współczynnikami śmiertelności 
zainfekowanych żywicieli i fagów.

Bremermann [Bn] zbadał warunki istnienia (niezerowego, lokalnego) 
asymptotycznie stabilnego punktu równowagi (stabilnego współistnienia ży-
wicieli, zainfekowanych żywicieli i fagów).

W  szczególnym przypadku ki =  0, Mi — 2̂, M2 =  0 układ (34) jest 
zachowawczy:
(35) Ś +  i + P =  0.
Tego typu model, w teorii epidemii, nazywa się modelem Kermacka-McKen- 
dricka („SIR” , P  :=  R) -  por. [KM], [Co], [Ii] oraz paragraf 2.10.

Przedstawione do tej pory modele to przykłady układów dynamicznych 
skończenie wymiarowych. Jednakże modelowanie procesów biologicznych 
wielokrotnie prowadzi do układów dynamicznych nieskończenie wymiaro-
wych. W  następnych paragrafach (2.9, 2.10) zostaną przedstawione układy 
mające charakter układów dynamicznych nieskończenie wymiarowych.

2.9. M od el M arczuka. Zaproponowany (w 1980 roku) przez Marczuka 
model opisuje działanie systemu immunologicznego człowieka ([Mk], [Kś]). 
Model ten, przy upraszczającym założeniu, że porażenie zainfekowanego or-
ganu nie jest duże (tzn. m <  m*, gdzie m* jest progową wartością poraże-
nia) , ma postać

(36) Ć(t) =  aF(t -  r)V (t -  t ) -  nc{C (t) -  C*),

F(t) =  gC(t) -  rr/V(t)F(t) -  fiFF(t),
gdzie V, C  i F  to odpowiednio: gęstość antygenu (bakterii), gęstość komórek 
plazmatycznych (tzn. komórek produkujących antyciała) oraz gęstość prze-
ciwciał; (3 -  współczynnik reprodukcji antygenu, 7 -  współczynnik opisujący 
oddziaływanie antygen-przeciwciało, a -  współczynnik stymulacji systemu 
immunologicznego, 1 / mc  ~ średnia długość życia komórki plazmatycznej,

(26) Ang. susceptible hosts.
(27) Ang. infected hosts.



Modele matematyczne w biologii 21

C* -  poziom fizjologiczny przeciwciał, g -  współczynnik produkcji prze-
ciwciał przez jedną komórkę plazmatyczną, 77 -  liczba antyciał potrzebna 
do zneutralizowania jednego antygenu, ^  -  średnia długość życia przeciw-
ciała, są nieujemnymi parametrami modelu; r  > 0 jest opóźnieniem w czasie 
(opóźnienie procesu produkcji plazmokomórek).

Opis matematycznych własności układu (36) oraz jego modyfikacji moż-
na znaleźć w pracy [Fś2].

Układ równań (36) jest układem równań różniczkowych zwyczajnych 
z opóźnieniem. Z uwagi na owo opóźnienie jest to układ dynamiczny nieskoń-
czenie wymiarowy (do jednoznacznego wyznaczenia rozwiązania nie wystar-
czy podanie odpowiednich wielkości w chwili początkowej t — 0, potrzebne 
jest zadanie owych wielkości na odcinku czasu [—r ,0] -  „w przeszłości” ).

Układy dynamiczne nieskończenie wymiarowe są oczywiście trudniejsze 
do badania niż układy skończenie wymiarowe. Teoria równań różniczkowych 
z opóźnieniem jest bardziej skomplikowana (por. [Cg], [Gy] i [Kg]) i jedno-
cześnie mniej rozbudowana niż teoria równań różniczkowych zwyczajnych 
(bez opóźnienia). Jednakże, jak stwierdza K. Gopalsamy ([Gy]): „opóźnie-
nie w czasie jest naturalnym składnikiem procesów dynamicznych w biologii, 
ekologii, fizjologii, ekonomii, epidemiologii oraz mechanice” oraz „opóźnie-
nia powodują poważne matematyczne komplikacje, ale jednocześnie odnoszą 
się do znacznie większej klasy zjawisk” .

Z uwagi na trudności związane z badaniem zagadnień z opóźnieniem 
wielu badaczy woli zastępować je odpowiednimi równaniami bez opóźnie-
nia (gdy opóźnienie jest małe w porównaniu ze skalą danego zjawiska) na 
zasadzie „zaniedbywania małych efektów” . Tego typu postępowanie może 
być usprawiedliwione teorią ciągłej zależności rozwiązań od opóźnienia (gdy 
opóźnienie dąży do 0). Istnieją już pewne podwaliny takiej teorii ([Bd]), 
ale wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Teoria taka miałaby duże 
znaczenie poznawcze: wiązałaby ze sobą zachowanie układów dynamicznych 
nieskończenie wymiarowych (układy z opóźnieniem) i układów dynamicz-
nych skończenie wymiarowych (układy bez opóźnienia).

2.10. M od e l epidem ii SIR  ze skierowaną dyfuzją. Bardzo ważną 
klasę modeli prowadzących do układów nieskończenie wymiarowych stano-
wią modele, w których uwzględnia się strukturę przestrzenną populacji, tzn. 
szukane funkcje zależą nie tylko od czasu, ale i od położenia w przestrzeni. 
Ruch obiektów populacji mogą opisywać operatory dyfuzji i (lub) konwek-
cji. Przykładami takich równań są równania reakcji-dyfuzji. Z równaniami 
tego typu związanych jest wiele ciekawych i matematycznie zaawansowanych 
zagadnień ([Sr], [MP], [Mr]).

Jako przykład równania z (nieliniową) dyfuzją omówiony zostanie model 
epidemii SIR ze skierowaną dyfuzją [MMr]. Niech N =  N (t) będzie gęsto-



22 M. Lachow icz

ścią populacji w chwili i > 0 w  jednowymiarowym obszarze [0, L\. Populacja 
dzieli się na podpopulacje osobników podatnych (o gęstości S — S(t,x)), za-
każonych (o gęstości I  =  I(t, x)) i wyleczonych -  uodpornionych (o gęstości 
R =  R (t,x)). W  modelu tym nie uwzględnia się zjawisk demograficznych 
(urodzin i śmierci), lecz jedynie przejście osobników z jednej z wyżej wymie-
nionych trzech podpopulacji do innej. Model ma postać:

dtS =  didĄSdzN) + d2dx (Sdxl) -  7SI,
(37) dtI  =  d i5* (IdxN) +  7SI -  a l,

dtR =  dldx {RdxN ) +  a l ,
gdzie dt i dx oznaczają pochodne cząstkowe względem, odpowiednio, t i x\ 
7 jest współczynnikiem zakażenia; o: -  współczynnikiem wyzdrowienia; d\ 
-  współczynnikiem dyfuzji „w kierunku od dużych koncentracji osobników” 
oraz d2 -  współczynnikiem dyfuzji „w kierunku od infekcji” . W  modelu 
tego typu można wprowadzić wiele różnych wyrazów dyfuzyjnych. Jednakże, 
przynajmniej dla epidemii u ludzi, wydaje się rozsądne założenie, że nieza- 
każeni będą uciekali przed zakażonymi („dyfuzja w kierunku od infekcji” ) 
oraz że wszyscy osobnicy będą unikali dużych skupisk („dyfuzja w kierunku 
od dużych koncentracji” ).

W  pracy [MMr] bada się zagadnienie początkowo-brzegowe dla układu 
(37) z jednorodnymi warunkami Neumanna na brzegu (28).

3. MODELE PROBABILISTYCZNE

Wiele procesów biologicznych przejawia charakter losowy. Czasami jest 
to związane z dużą ich komplikacją, jednakże istnieją procesy, z którymi lo- 
sowość wydaje się być związana w sposób głębszy (immanentny), np. losowe 
mutacje w teorii ewolucji.

W  tym rozdziale zostanie omówionych kilka prostych modeli probabili-
stycznych (29) teorii populacji biologicznych z czasem ciągłym. Zapoznanie 
się z tymi modelami przybliży odpowiednie techniki matematyczne, które 
mogą być następnie wykorzystane do opisu bardziej złożonych sytuacji.

3.1. Proces urodzin. Probabilistyczny proces urodzin rozpatruje się 
przy założeniach jak w odpowiednim modelu deterministycznym: (i)-(v ) 
w §2.1 (30). Niech AnA t +  o(At) (31) będzie prawdopodobieństwem poja-
wienia się (urodzin) nowego osobnika w odcinku czasu o długości A t, w po-

(28) Brak „wpływu” i „wypływu” przez brzeg -  abstrahuje się od imigracji i emigracji 
z danego obszaru.

(29) Losowych, stochastycznych.
(30) Por. [By). [Fe), [GR], [Mc], [Oo], [Pu], [Ri2], [Ye],
(31) o(x) jest funkcją taką, że o(x)/x 0, gdy X —* 0.
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pulacji złożonej z n > 1 osobników (zakładamy, że An > 0). Prawdopo-
dobieństwo, że populacja w chwili t +  At składa się z n > 1 osobników, 
jest sumą prawdopodobieństw, że populacja składała się z n — 1 osobników 
w chwili t i pojawił się nowy osobnik oraz że populacja składała się z n 
osobników w chwili t i nie pojawił się nowy osobnik:

(człony wyższych rzędów względem At zaniedbujemy). Dla n =  0 przyjmuje 
się (38) z A_i =  0.

Stąd otrzymujemy następujący układ równań różniczkowych (tzw. rów-
nanie podstawowe (32)):

z układu (39) można kolejno znaleźć po =  Po(t), pi =  pi(t) itd. (dla każdego 
t > 0), a zatem rozwiązanie t —» {po(t),pi(t),p2(t) , . . . )  jest wyznaczone 
jednoznacznie dla każdego t > 0 oraz

Ponieważ p n { t ) jest interpretowane jako prawdopodobieństwo, można 
przypuszczać, że

Sumując (formalnie) prawe strony układu (39), rzeczywiście otrzymujemy

Jednakże własność (41) nie zawsze jest spełniona. Jeżeli współczynniki 
An rosną szybko wraz z n, może się zdarzyć, że

(38) P n ( t  +  At) =  An_iAtpn_i(t) +  (1 -  XnAt)pn(t)

P o(t) =  — A0p o (t ) ,

P n ( t )  =  AnPn{.t)  4~ \ n — i p n —i ( t ) , TL — 1, 2 , . . .

Dla zadanych danych początkowych pn (0), w postaci

(4 0 ) pno(0) =  1, Pn(0) =  0 dla n ^ no

pn(t) > 0  Vt > 0 , Vn € N.

OO

(41) Vt > 0.
n = 0

oo

(42)

skąd chcielibyśmy wnioskować, że
oo oo

(43) t > 0.

(32) Ang. master equation.
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oo
(44) y  ;Pn{t) < 1

n=0

dla t > 0 (33).
Precyzyjnie ujmuje to zjawisko następujące twierdzenie ([Fe3], XVII, §4):

T w ie r d z e n ie  4.1. Na to, by była spełniona własność (41), potrzeba i wy-
starcza, aby szereg

-  zachodzi natomiast (44). Ten efekt nazywa się eksplozją probabilistyczną; 
odpowiada on zwykłej (deterministycznej) eksplozji dla zagadnienia

którego rozwiązanie y(t) — 1J/xyot ^wybucha” dla t —►
Eksplozja probabilistyczna może być wyjaśniona następująco (por. 

[Fe3]): sumę Yl^LoPn{t) można interpretować jako prawdopodobieństwo, 
że do chwili t >  0 nastąpiła skończona liczba urodzin, a zatem różnicę 
1 — Yl^=oPn(t) ~ j ak° prawdopodobieństwo nieskończenie wielu urodzin.

Podobny efekt można obserwować dla zdecydowanie bardziej skompliko-
wanego układu -  nieliniowego układu Smoluchowskiego opisującego proces 
koagulacji; jest on wtedy interpretowany jako przemiana zol-żel (żelacja) -  
por. [Wk2].

Szczególną postacią ogólnego procesu urodzin jest tzw. prosty proces uro-
dzin, zaproponowany przez G. U. Yule’a [Ye] i A. G. McKendricka [Mc], 
opisany układem

gdzie A jest stałą dodatnią, z danymi początkowymi (40).
Można się łatwo przekonać, że rozwiązanie zagadnienia (47)-(40) ma 

postać

(45)

był rozbieżny.

Jeżeli zatem np. An =  n2 dla n > no, to własność (41) nie jest spełniona

(46) V =  V s, y (0) =  2/0

(47) p„(t) =  -Xnpn{t) +  A ( n -  n =  1 ,2 , . . . ,

(48)
dla n =  1, . . .  ,no — 1, 

dla n = no, . . . ,

dla t > 0.

(33) Można pokazać, że albo zachodzi (41), albo (44) jest spełnione dla każdego t >  0.
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Wartość oczekiwana i wariancja liczby osobników (w chwili t > 0)
oo oo

(49) E(t) =  ^ n p n(t), V(t) =  ] T n 2pn(t) -  E2(t),
n=l n=l

dla prostego modelu urodzin wyrażają się wzorami

(50) E(t) =  noext, V(t) =  noext(eXt — 1).

Zatem wartość oczekiwana liczby osobników dla prostego procesu urodzin 
jest zgodna z liczbą osobników dla deterministycznego procesu urodzin 
(§2.1).

3.2. P roces  śm ierci. Probabilistyczny proces śmierci wprowadza się 
przy takich samych założeniach, jak deterministyczny proces śmierci -  por. 
(i)-(iii) w §2.3. Niech pnAt -f- o(At) będzie prawdopodobieństwem śmierci 
jednego osobnika w odcinku czasu o długości At, w populacji złożonej z n 
osobników (zakładamy, że pn > 0 ) .  Podobnie jak w poprzednim paragrafie, 
otrzymuje się następujące równanie podstawowe:

(51) Pn(t) =  PnPnify "b Pn+lPn+1 (̂ )> ^ ^
Z prostym procesem śmierci będziemy mieli do czynienia, gdy pn =  pn dla 
pewnej stałej dodatniej p. Rozważmy zagadnienie

(52a) pn{t) =  -p n p n(t) +  p(n + 1 )pn+1(t), n € N,
(52b) Pno (0 ) =  1, P n (0) =  0 dla n ±  n0.

Rozwiązanie zagadnienia (52) ma postać

(53) dla n =  0, . . .  ,no, 

dla n =  no +  1, . . . ,

dla t >  0.
Wartość oczekiwana E  i wariancja V  liczby osobników (w chwili czasu 

t >  0) dla prostego modelu śmierci wyrażają się wzorami

(54) B(t) =  n0e - '“ , V(t) =  n o e ^ l  -  e” "*).

Wartość oczekiwana liczby osobników dla prostego procesu śmierci jest zgod-
na z liczbą osobników dla deterministycznego procesu śmierci (§2.3).

3.3. P roces  urodzin  i śm ierci. W  procesie urodzin i śmierci uwzględ-
nia się zarówno możliwość urodzin, jak i śmierci osobników, w sposób taki 
jak w dwóch poprzednich paragrafach. Proces tego typu był wprowadzony 
przez Fellera [Fel]. Równanie podstawowe ma postać

(55) Pn(^) =  (^n "b Pn)Pni$) *b An_ipn_i(t) *b /^n+lPn+l(^)ł ^ ^
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gdzie A_i — /io =  0 oraz An, fin są, odpowiednio, współczynnikami urodzin 
i śmierci w populacji n-elementowej. Zakładamy, że An > 0, fin > 0 dla n =  
1,2 ,3 , . . . ,  a ponadto Ao > 0. Dla procesu z Ao > 0 możliwe jest „ożywienie” 
populacji przez imigrację. Natomiast w procesie, w którym Ao =  0, stan 0 
jest pochłaniający (por. [Fe3]). Proces z Ao > 0 różni się istotnie od procesu 
z Ao =  0 (por. [LR]).

Układ (55) jest trudniejszy do badania niż układy (38) i (51). Matema-
tyczną teorię dotyczącą jednoznaczności rozwiązań i braku eksplozji proba-
bilistycznej (por. §3.1) oraz warunki, przy których nie ma jednoznaczności 
oraz występują eksplozje, można znaleźć w [LR] (34).

Prosty proces urodzin i śmierci:
(56) pn(t) =  - (A  +  /x)np„(t) +  A ( n - l ) p n_i(ż) +  /i(n +  l )pn+i(t), n £ N

(gdzie A i fi są dodatnimi parametrami; p_ i =  0) był analizowany eleganc-
kimi metodami teorii półgrup w [Bm] (por. [Ko]). Wartość oczekiwana E 
i wariancja V  liczby osobników (w chwili czasu t > 0) dla prostego układu 
urodzin i śmierci (56) (jeżeli istnieją) wyrażone są wzorami

Podobnie jak poprzednio, wartość oczekiwana liczby osobników dla prostego 
procesu urodzin i śmierci jest zgodna z liczbą osobników dla odpowiedniego 
procesu deterministycznego. Można pokazać, że jeżeli A > (i, to prawdo-
podobieństwo wyginięcia populacji dąży do A//x przy t —> oo, a zatem jest 
niezerowe: jest to istotna różnica w porównaniu z procesem deterministycz-
nym. Natomiast dla X =  /i prawdopodobieństwo wyginięcia populacji dąży 
do 1 (przy t —> oo), co może się wydawać wynikiem nieoczekiwanym. Jeżeli 
poczekamy odpowiednio długo, to, w przypadku A =  fi, losowe fluktuacje 
wokół wartości oczekiwanej będą prowadziły do wyginięcia populacji.

3.4. Kinetyczny model oddziaływania osobników. Dla wielu pro-
cesów biologicznych opis na poziomie makroskopowym -  oddziaływania po-
pulacji -  wydaje się adekwatny. Jednakże znacznie bardziej zadowalający 
(i wiarygodny) mógłby być opis na poziomie mikroskopowym -  oddziały-
wań elementów (osobników, komórek itd.) populacji.

Na przykład właściwym poziomem opisu matematycznego walki układu 
immunologicznego z nowotworem wydaje się poziom oddziaływań między-
komórkowych populacji komórek układu immunologicznego i populacji ko-
mórek nowotworowych (35).

(57a)

(57b)

E(t) =  n0e(A- ł‘ ,t,
dla A =  /i,

.)t(e(A -M)t _  d la  X j z p ,

(34) Por. także [Fe2,3], [KMr], [Ko], [Ri2].
(35) Por. [BA], [AB] oraz [ABL],
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Opis mikroskopowy może odwoływać się do idei mechaniki statystycz-
nej ([Tn], [BP]) a oddziaływania pomiędzy elementami populacji mogą być 
opisywane w sposób probabilistyczny: odpowiednie modele to równania róż- 
niczkowo-całkowe typu Boltzmanna (36). Szukanym obiektem jest funkcja 
rozkładu opisująca stan („statystycznego” ) osobnika populacji. Model typu 
Boltzmanna, w teorii populacji, pojawił się w pracy Jager i Segela [JS], 
gdzie stan osobnika określała cecha zwana dominacją (lub aktywnością). 
Model Jager i Segela został następnie uogólniony ([ABL]) na szeroką klasę 
modeli populacyjnych o strukturze właściwej do opisu działania systemu 
immunologicznego w walce z różnymi typami nowotworów. Owa klasa jest 
na tyle ogólna, że przy odpowiednim doborze parametrów sprowadza się do 
podstawowych modeli teorii populacji (por. [ABL]).

Klasa modeli zaproponowana w [ABL] dotyczy opisu układu n > 1 po-
pulacji. Każda z populacji składa się z dużej liczby anonimowych, nieroz- 
różnialnych (w ramach ustalonej populacji) osobników (komórek). Każdego 
osobnika charakteryzuje cecha określona parametrem u £ U, opisującym 
zdolność oddziaływania z innymi osobnikami (U jest domkniętym podzbio-
rem w Mm, m >  1).

Parametr ten można nazwać stanem aktywności (aktywnością, dominacją 
itp.). Ewolucję opisuje funkcja f  =  ( / i ,  / 2, — , f n ) ,  gdzie

fi =  fi{t,u ), fi : [0,T] x U -*  R+, i =  l , . . . , n ,

określa gęstość liczby osobników i-tej populacji o stanie aktywności u £ U 
w chwili t > 0.

Zakłada się możliwość oddziaływania jedynie par osobników (jest to zało-
żenie upraszczające, mające jednak uzasadnienie). Wynikiem oddziaływania 
par osobników może być zmiana stanów aktywności osobników, jak również 
powstanie nowych osobników tych lub innych populacji.

Oddziaływanie określają następujące funkcje:

• aij =  a ij(u ,v ) jest współczynnikiem spotkania osobnika i-tej popula-
cji o stanie aktywności u z osobnikiem j - tej populacji o stanie aktyw-
ności v ;

• = A^\{v,w\u) jest współczynnikiem oddziaływania: osobnik j-tej 
populacji o stanie aktywności v z osobnikiem k-tej populacji o stanie 
aktywności w „powodują powstanie” osobnika i-tej populacji o stanie 
aktywności u.

Układ równań ma postać

(58) dtfi(t,u ) =  Ji[f](t,u), i = l , . . . , n ,

(36) Por. [JS], [AB], [ABL], [AL], [BL] oraz [LW2]. Inne podejście można znaleźć 
w [MO], [Tn] i [Py].
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gdzie

Ji[f] =  Gj[f] -  Lf [f],
n

Gi[f ] (ż ,u)= \ ajjk(v,w)A^k(v,w -,u)fj{t,v)fk(t,w)dvdw,
j,k—l U2

71
Li [f] (t , u) =  fi (t, u) ^ 2  \ ai,j (u> v)fj  (*> v) dv- 

j= iu

Operator Gi (gain term) wyraża „zysk” : na skutek oddziaływań „pojawia” 
sie osobnik i-tej populacji ze stanem aktywności u, natomiast Li (loss term) 
określa „stratę” : na skutek oddziaływań osobnik zmienia stan aktywności u 
lub opuszcza i-tą populację.

Całkując formalnie (58) względem u €U , otrzymuje się
n

(59) f i ( t ) =  \ aj>k(v,w)
j,k=iu2

x (  \ A^k(v,w\u)du -  Siĵ j fj(t,v)fk{t,w ) dvdw,
w

gdzie 6ij jest deltą Kroneckera:

ij
1 dla i =  j ,  
0 dla i ^  j, i — 1, 2,3,

oraz fi(t) =  \u fi{t,u ) du dla i =  1,2,3. Zatem jeżeli a,jtk and Al̂ k są sta-
łymi, to układ (58) przyjmuje postać

n n

(60) fi(t) =  \U\ Y2 aj ,k Ą l f j { t ) fk(t) -  f i ( t )^ 2 ai,kfk{t),
j,k=1 k=l

gdzie \U\ jest miarą zbioru U.
Przyjmując odpowiednio stałe współczynniki a,jtk, można otrzymać 

z (60) każdy z modeli opisanych w §2.3, §2.5, §2.7, §2.8, §2.9 (bez opóź-
nienia), §2.10 (bez dyfuzji) -  człony liniowe otrzymuje się, zakładając, że 
funkcja gęstości jednej z populacji układu jest stała względem t i u (można 
tę populację interpretować jako stałe „zewnętrze” ). Jak z tego wynika, klasa 
modeli (58) jest szeroka.

Modele, dla których
71

(61) ^ 2 ^ A ^ k(vtw \ u )d u = lf \fj,k =  1, . . .  ,n, Vv,w e U,
i= 1 U



Modele matematyczne w biologii 29

nazywa się modelami konserwatywnymi: dla takich modeli całkowita liczba 
osobników fi(t) nie zmienia się (formalnie (37)) w czasie.

Model Jager i Segela [JS] to konserwatywny model, dla którego n =  1 
oraz U =  [0,1]. Został on zaproponowany dla opisu populacji oddziałujących 
insektów.

Dla układu (58) można (por. [ABL]), przy pewnych ograniczających za-
łożeniach na współczynniki aj^, A^k, udowodnić twierdzenie o istnieniu 
i jednoznaczności rozwiązania zagadnienia Cauchy’ego:

• globalnie w czasie, gdy

• lokalnie w czasie, gdy warunek (62) nie jest spełniony.

Ponadto można pokazać, że rozwiązanie jest regularne, gdy regularne są 
współczynniki i dane początkowe.

Dla modeli w fizyce badanie związków pomiędzy opisem mikroskopowym 
a opisem makroskopowym prowadzi do ciekawych i zaawansowanych zagad-
nień matematycznych teorii zaburzeń osobliwych (por. [Lal]). Pomimo że 
matematyczną teorię takich związków trudno uznać za zakończoną, istnieje 
rozbudowana wiedza na ten temat. Matematyczna teoria związków między 
równaniami opisującymi zjawiska biologiczne na różnych poziomach opisu 
jest zdecydowanie uboższa. Jest to wyzwanie dla badań matematycznych 
w przyszłości.

Warta jest polecenia praca [DL] pokazująca, że modele na różnych po-
ziomach opisu mogą prowadzić do różnych wyników. Jednakże, z matema-
tycznego punktu widzenia, więcej jest tu pytań niż odpowiedzi.
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