Modele drapie»nik-oara dla popula ji ze
struktur¡. Przypadek Daphnia i selektywnej ryby
planktono»ernej.
Jdrzej Jabªo«ski
Stresz zenie Rozprawy Doktorskiej
Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie modelu »erowania selektywnego
drapie»nika na popula ji oar ze struktur¡ wielko± iow¡ oraz analiza równania dynamiki popula ji ze ±miertelno± i¡ wynikaj¡ ¡ z tego modelu. Bardziej sz zegóªowo
zajmiemy si drapie»ni twem ryby planktono»ernej, »eruj¡ ej na rozwielitka h

phnia.

Da-

Budowa modelu »erowania zainspirowana jest badaniami zespoªu hydrobiologów
Uniwersytetu Warszawskiego, w sz zególno± i wynikami eksperymentalnymi doty z¡ymi stanu sta jonarnego rozkªadu wielko± iowego

Daphnia

[5, 7℄, agrega ji plank-

tonu [6℄ oraz selektywno± i drapie»nika [16℄. Punktem wyj± ia w konstruk ji modelu
»erowania, a w konsekwen ji ±miertelno± i oar, jest teoria optymalnego »erowania
[14, 15, 17, 18, 20℄. Zaproponowano model symula yjny »erowania drapie»nika, którego strategia polega na optymaliza ji tempa przywajania energii [13℄. Model symula yjny oraz rozwi¡zania numery zne modelu popula yjnego, rozpatrywanego jako
rozwi¡zanie ukªadu M Kendri ka van Foerstera [1, 21℄, skonfrontowano z danymi
empiry znymi .
Analiza matematy zna modelu dokonana jest przy u»y iu teorii rozwi¡za« o warto± ia h w przestrzeni miar [3, 9, 10℄.

Rozwinito teori przestrzeni sko« zony h

miar Radona z metryk¡ at. W sz zególno± i uogólniono rezultaty doty z¡ e aproksyma ji [19, 11℄ oraz zaproponowano algorytm obli zania ograni zonej odlegªo± i lips hitzowskiej (ang. at distan e) midzy dwiema dyskretnymi miarami o no±niku na

N -elementowym

podzbiorze

R

przy kosz ie obli zeniowym

Θ(N log N)

[12℄. Przed-

stawiono tak»e analiz zbie»no± i i zªo»ono± i obli zeniowej algorytmu EBT [2, 8℄
wraz z wynikami do±wiad zalnymi dla aproksyma ji rozwi¡za« miarowy h ukªadu
M Kendri ka. Opisane zostaªy równie» trzy metody usprawnienia algorytmów

1

z¡-

stek dla tej klasy równa«, wynikaj¡ e bezpo±renio z wyników doty z¡ y h teorii
aproksyma ji.

1

Metryki optymalnego transportu na przestrzeni
miar

W pierwszym rozdziale pra y wprowadzone s¡ metryki optymalnego transportu na
przestrzeni sko« zony h miar Radona,

M(X).

Gªównym obiektem zainteresowania

jest metryka at, zdeniowana jako

ρF (µ, ν) = sup
gdzie

BX (x, r) ozna



X


f d (µ − ν) : f ∈ BC 0,1 (X) (0, 1) ,
b

za kul w przestrzeni

X

o ±rodku w

x i promieniu r , za± Cb0,1 (X)

jest przestrzeni¡ funk ji lips hitzowski h, ograni zony h z norm¡

kf kC 0,1 (X)
b



|f (x) − f (y)|
= max kf kC(X) , sup
.
kx − ykX
x,y∈X

dla

mi , xi ∈ R

o zªo»ono± i

O(N log N).

PN

i=1 mi δxi , 0)
Wynik ten mo»na rozpatrywa¢ jako uogól-

Podstawowym wynikiem rozdziaªu jest podanie algorytmu na obli zenie

ρF (

nienie na metryk at nastpuj¡ ego, prostego faktu za hodz¡ ego dla metryki
Wassersteina. Nie h

µ, ν

bd¡ miarami probability znymi na

R,

za±

F

i

G

1-

i h dys-

trybuantami, wów zas

W (µ, ν) = kF − GkL1 (R) .
W dalszej

z± i rozdziaªu rozwa»ana jest aproksyma ja ró»ny h klas miar przez

miary dyskretne. W sz zególno± i zostaªy udowodnione nastpuj¡ e twierdzenia.

Nie h µ bdzie sko« zon¡ miar¡ Radona o no±niku zawartym w
[0, 1]. Wów zas optymalna aproksyma ja µ w klasie miar dyskretny h, N -atomowy h
w metry e at jest to»sama z optymaln¡ aproksyma j¡ w metry e 1-Wassersteina.
Twierdzenie 1.

Nie h µ bdzie dyskretn¡ miar¡ N -atomow¡ o no±niku zawartym w
[0, 1]. Wów zas bª¡d optymalnej aproksyma ja µ w klasie miar dyskretny h N − 1atomowy h w metry e at sza uje si przez

Twierdzenie 2.

2 kµk
.
N2

Ponadto, istnieje algorytm o zªo»ono± i O(N) wyzna zaj¡ y t aproksyma j.
2

Nie h f bdzie funk j¡ Lips hitzowsk¡ na [0, 1], za± L miar¡ Lebesgue'a. Wów zas bª¡d w metry e at optymalnej aproksyma ji f L (miary o gsto± i
f wzgldem miary Lebesgue'a) w klasie funk ji prosty h, kawaªkami staªy h na N
od inka h, sza uje si przez
Twierdzenie 3.

Lip(f )
· N −2 .
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2

Równanie dynamiki popula ji

W drugim rozdziale podjty jest temat dynamiki popula ji ze struktur¡ wielko± iow¡
poddanej selektywnemu drapie»ni twu w uj iu miarowym. Rozwi¡zania o warto± ia h w przestrzeni sko« zony h miar Radona s¡ naturalnym narzdziem dla tego
problemu z trze h powodów:
1. Modele funk yjne nara»one s¡ na singularno± i wynikaj¡ e z immanentny h
wªasno± i pro esu wzrostu wielko± iowego.
2. Porównanie wyników eksperymentalny h z wynikami modelu wymaga zastosowania metryk midzy rozkªadami.
3. Struktura popula ji jest w swojej isto ie dyskretna.
rozkªadu w modelu wymaga wi

Operowanie gsto± iami

uzasadnienia takiego przej± ia grani znego.

Podej± ie miarowe natomiast pozwala unikn¡¢ apriory zny h zaªo»e« doty z¡y h regularno± i warunków po z¡tkowy h.

Ponadto rezultat doty z¡ y sta-

bilno± i modelu w przestrzeni miar zapewnia poprawno±¢ przej± ia do

i¡gªy h

rozkªadów pod okre±lonymi warunkami.
Rozwa»any model popula yjny przewiduje dynamik, rozumian¡ jako funk j

[0, T ] → M+ [0, smax ]

u :

dla parametrów:

g : [0, T ] × M+ [0, smax ] → ([0, smax ] → R), okre±laj¡ ej
tempo wzrostu osobnika wielko± i s w zasie t przy zadanej strukturze popula ji µ jako g(t, µ)(s),

1. prdko± i wzrostu

m : [0, T ] × M+ [0, smax ] → ([0, smax ] → R), okre±laj¡ ej prawdopodobie«stwo ±mier i osobnika wielko± i s w zasie t przy zadanej strukturze
popula ji µ w jednost e zasu jako m(t, µ)(s),

2. ±miertelno± i

β : [0, T ] × M+ [0, smax ] → ([0, smax ] → R), okre±laj¡ ej tempo
rozrodu osobnika wielko± i s w zasie t przy zadanej strukturze popula ji µ w
jednost e zasu jako β(t, µ)(s).

3. rozrod zo± i

3

Analizowany jest model M Kendri ka van Foerstera, zadany jako



for t ∈ T
∂t u + ∂s (g(t, u)u) + m(t, u)u = 0
smax
g(t, u)(0) (DL u(t)) (0) = 0
β(t, u)(s)u(ds)


+
u(0) = u0 ∈ M [0, smax ]
.

Zdeniowany jest s hemat numery zny EBT [4℄ oraz naszki owany jest szki

(1)

dowodu

jego zbie»no± i [8℄. Nie jest to oryginalny wynik autora. Algorytm EBT oparty jest
PN
na idei przybli»enia warunków po z¡tkowy h przez miar dyskretn¡
i=1 mi (0)δxi (0)
i ±ledzenie ka»dego atomu osobno przy pomo y równania

(

d
x (t) = g(t, i∈I mi (t)δxi (t) )(xi (t))
dt i
P
d
m (t) = −m(t, i∈I mi (t)δxi (t) )(xi (t))
dt i

P

Dodatkowo na ka»dym od inku

[k∆t, (k + 1)∆t]

· mi (t)

.

±ledzona jest kohorta brzegowa od-

powiadaj¡ a nowonarodzonym osobnikom:

W


P
d

mi (t)δxi (t) )(xB (t))
 dt xB (t) = g(t, i∈I
P
P
d
m
(t)
=
−m(t,
m
(t)δ
)(x
(t))
·
m
(t)
+
B
i
x
(t)
B
i
i
i∈I
i∈I β(t, u)(xi (t))mi (t)
dt


xB (k∆t) = mB (k∆t) = 0
hwila h bd¡ y h wielokrotono± iami

∆t

kohorta brzegowa staje si kohort¡

wewntrzn¡, za± masa i poªo»enie kohorty brzegowej wra aj¡ do zera.
Na podstawie trze h twierdze« z poprzedniego rozdziaªu sformuªowano trzy usprawnienia do algorytmu EBT zmniejszaj¡ e bª¡d jego aproksyma ji i rz¡d zbie»no± i. Zastosowanie Twierdzenia 1 pozwala na reduk j bªdu aproksyma ji warunków po z¡tkowy h. Twierdzenie 2 pozwala na zmniejszenie zªo»ono± i algorytmu. Twierdzenie
3 pozwala na zwikszenie rzdu zbie»no± i przez modyka j metody wprowadzania
kohort brzegowy h.
W daleszej z± i zdeniowany zostaje operator ±miertelno± i
+
M [0, smax ] jako

CLOW [u] =
gdzie

v : M+ [0, smax ] → R≥0

CLOW : M+ [0, smax ] →

πv[u]r 2u
s
,
1 + Th πv[u] 0 max r 2 (σ)u(dσ)

jest argumentem maksymalizuj¡ ym funk j



smax

r 2 (σ) (e(σ) − A(v)) u(dσ) − R(v).

P (u, v) = πv
0

4

(2)

Udowodniono istnienie oraz jednozna zno±¢ rozwi¡zania równania (1) dla parametrów

g, m, β speªniaj¡

y h nastpuj¡ e warunki po hodz¡ e z biologi zny h rozwa»a«

:
1.

m(t, u)u = CLOW [u]

2. funk je

r2 i e

3. po hodne

s¡ lips hitzowskie na

A′ (v) i R′ (v)

A(0) = 0, R(0) > 0,

5.

limv→∞ A(v) = limv→∞ R(v) = ∞,

6.

e(s) > 0i r(s) > 0

7. funk ja

g

A, R ∈ C 2 (R≥0 , R),

s > 0,

ma posta¢ wzrostu Bertalany'ego,

pewnej staªej
8.

oraz

s¡ nieujemne i ± i±le rosn¡ e,

4.

dla

[0, smax ]

zyli

g(s) = γ (smax − s)

dla

γ,

β ∈ Cbα,1 ([0, T ] × M+ [0, smax ]; C 0,1 [0, smax ])

oraz

β ≥ 0.

S harakteryzowana jest tak»e posta¢ stanu sta jonarnego równania (1) przy ty h
samy h zaªo»enia h.

3

Model ±miertelno± i wynikaj¡ ej z selektywnego
»erowania

Ostatni rozdziaª, ± i±le zwi¡zany z pra ¡ [13℄, po±wi ony jest biologi znym rozwa»aniom doty z¡ ym selektywnego drapie»nika kieruj¡ ego si wzrokiem oraz modelom
odpowiedzi funk jonalnej,

harakteryzuj¡ ej strategie drapie»ni twa, bazuj¡ ym na

kon ep ji optymalnego drapie»ni twa.

Doty h zasowe pra e korzystaj¡ e z teorii

optymalnego »erowania skupiaj¡ si na konkretny h aspekta h drapie»ni twa, wykorzystuj¡

optymalne »erowanie jako argument rozstrzygaj¡ y jednostkow¡ hipotez.

Model symula yjny wprowadzony w tym rozdziale, maj¡

jako punkt wyj± iowy mo-

del ograni ze« ru howy h i zmysªowy h drapie»nika, prowadzi do

aªo± iowego opisu

drapie»ni twa. Wszystkie parametry wyprowadzonego modelu s¡ zy znie mierzalne
i nie wymagaj¡ te hnik dopasowywania do dany h eksperymentalny h.
Zdeniowany jest model odlegªo± i reak ji (minimalnej odlegªo± i z której widziana jest oara) jako równanie

(|C0 | · exp(−Cr)) (I0 exp(−KZ))
5

af 2
= St ,
r2

K wspóª zynnikiem ekstynk ji ±wiatªa, C wspóª zynnikiem ekstrynk ji kontrastu, C0 kontrastem oary, f dªugo± i¡ ogniskowej so zewki
drapie»nika, a polem przekroju oary, I0 intensywno± i¡ ±wiatªa na powierz hni i
ostate znie St mo»liwo± i¡ rozdziel z¡ oka drapie»nika.
gdzie

Z

jest gªboko± i¡,

Na tej podstawie zdeniowano warto±¢ o zekiwan¡ tempa przy hodu energety znego jako

E(v, s0 ) = EP (σ, v, δ + r(σ)) = E (EP (σ, v, δ + r(σ))|δ) =
 smax

π
2
= E
r(σ) P (σ, v, δ + r(σ)) · u(dσ) =
Us0
s0


∞



smax

e−Us0 δ r(σ)2 P (σ, v, δ + r(σ)) · u(dσ)dδ.

= π
0
gdzie

v jest prdko±

(3)

s0

i¡ drapie»nika,

s0 minimaln¡ wielko±

i¡ hwytanej oary,

P (σ, v, δ)

jest ±rednim tempem przy hodu energety znego w pro esie hwytania oary wielko smax 2
± i σ z prdko± i¡ v z odlegªo± i δ , za± Us0 = π
r (σ)u(dσ). Maksymaliza ja
s0
E(v, s0) wzgldem parametrów pozwala okre±li¢ optymaln¡ prdko±¢ przelotow¡ oraz
minimalny rozmiar oary opªa alnej do zaatakowania.
Ostate znie model »erowania zdeniowany jest jako nastpuj¡ y pro es hwytania
oar:
1. Dla ka»dej oary w promieniu odlegªo± i reak ji obli z maksimum

P (s, v, δ) po

v
2. Zaatakuj oar o najwikszej warto± i z prdko± i¡ wyzna zon¡ z maksymaliza ji
3. Tak dªugo jak nie pojawi¡ si nowe oary w polu widzenia poruszaj si z
prdko± i¡ przelotow¡
Tak zdeniowany model prowadzi do realisty zny h przewidywa« i pozwala testowa¢
ró»ne hipotezy badaw ze doty z¡ e »erowania. Jest on jednak trudny do zastosowania przy modelowaniu dynamiki popula ji. Korzystaj¡

z faktu, »e w rze zywisty h

>> smax ,
zbli»one do 0)

±rodowiska h wodny h poziom zagsz zenia popula ji oar jest maªy (Eδ
a prawdopodobie«stwo napotkania dwó h oar w polu widzenia jest

wyprowadzone zostaje uprosz zenie tego modelu do posta i, któr¡ w jzyku teorii
miar mo»na przedstawi¢ jako równanie 2.
Wyniki model symula yjnego oraz rozwi¡zania numery zne modelu popula yjnego zostaªy skonfrontowany z danymi empiry znymi i kryty znie przedyskutowane.
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