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Drogi Uczestniku!
Niezmiernie nam miło powitać Cię na Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów
OMatKo‼!.

Informujemy, że otwarcie Konferencji uczcimy uroczyście w Auli Głównej w budynku A-1
na kampusie Politechniki Wrocławskiej (ul. wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27). Drugiego
dnia przenosimy się do budynku C-13, gdzie odbędą się pozostałe wykłady i sesja plakatowa (ul.
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 23/25). Zapraszamy do udziału w przerwach kawowych,
podczas których będziesz mógł porozmawiać z innymi uczestnikami. Liczymy na to, że przez te
trzy dni odkryjesz nieznane wcześniej obszary matematyki oraz że podzielisz się z nami swoimi
zainteresowaniami. Nie może Cię też zabraknąć na spotkaniu integracyjnym, które odbędzie
się w klubie studenckim Bajer na „Tekach” (Dom Studencki T-15 Hades, ul. Witiga 6 Wrocław,
przystanek Tramwajowa) w piątek o godzinie 20:00, a także drugiego dnia o tej samej porze.
Mamy nadzieję, że będziesz się dobrze bawił razem z nami! ;)
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Piątek, 7.04.2017

09.00 aula , A-1 Rejestracja uczestników
10.00 aula , A-1 Otwarcie konferencji
10.30 aula , A-1 Wykład otwierający
11.30 aula , A-1 McKinsey & Company
12.30 hol, A-1 Przerwa kawowa
13.00 aula , A-1 McKinsey & Company
14.00 aula , A-1 Krótka wycieczka od 2 + 2 do ciał wirtualnych
14.30 aula , A-1 Nowoczesne sposoby optymalizacji na przykładzie algorytmu genetyczne-

go wyznaczania macierzy o wyrazach spełniających zadane warunki. Czy
algorytm genetyczny może zostać zastąpiony kamizelką sensoryczną?

15.00 SKS, C-18 Przerwa obiadowa
16.30 aula , A-1 O pewnych twierdzeniach inspirowanych twierdzeniem Ramsey’a
16.55 aula , A-1 Optymalizacja trajektorii wirtualnego modelu samochodu wyścigowego
17.10 aula , A-1 Dwuparametrowe liczby quasi-Fibonacciego
17.40 aula , A-1 Testy podzielności redukujące liczbę cyfr
18.00 aula , A-1 Koniec pierwszego dnia
20.00 Bajer, T-15 Impreza integracyjna

Wykład otwierający

„Metody analityczne matematyki dyskretnej”

Prof. dr hab. Jacek Cichoń (Politechnika Wrocławska)

Godz. 11.30
McKinsey & Company

Specjaliści z zespołów analitycznych przekażą sporą dawkę praktycznej wiedzy. Opowiedzą
o tym, jak wykorzystywać matematykę w kontekście biznesowym.
Dominik, pracujący jako Senior Data Scientist, zaprezentuje temat ”Firma to ludzie. Krótka hi-
storia o tym, jak zaawansowana analityka pomaga budować firmy przyjazne klientom i pracow-
nikom”.
Kolejno Annika, pracująca na stanowisku Data Analyst, zaprezentuje „Statystykę w stalowni,
czyli jak matematyką uratować produkcję?”
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Godz. 13.00
McKinsey & Company

Volodymir, pracujący jako Senior Analyst i Rafał – Intern, wprowadzą Nas w temat „Jak robić
najlepsze produkty: wydajność produkcji oraz narzędzia z analizy danych do usprawnienia”.
Następnie Marta, pracująca na stanowisku Starszego Koordynatora Rekrutacji, opowie o tym,
jak dostać się na praktyki do McKinsey Knowledge Center i ujawni sekrety procesu rekrutacji.

Godz. 14.00

„Krótka wycieczka od 2 + 2 do ciał wirtualnych”

Tomasz Stroiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Czy masz plecak spakowany? Jadło, picie, dobry humor?
Nie potrzebne nam czekany, nie przyglądaj się dziś chmurom.
Z Wami spod liczb dodawania ruszę aż do wirtualnych ciał.
Nie ma przerw i nocowania! Cel to klas abstrakcji szał.
Kto na przygodę jest gotowy, ten niemal z automatu
przeze mnie jest zaproszony na wysłuchanie referatu.

Referat ma na celu wprowadzenie do tematyki ciał wirtualnych, które są klasami abstrakcji
pewnej relacji równoważności określonej na pewnej przestrzeni. Składa się ona z par podzbio-
rów wypukłych, domkniętych, ograniczonych i niepustych przestrzeni współrzędnych rzeczywi-
stych. Referat przedstawiony zostanie głównie w przestrzeni dwuwymiarowej ze względu na jej
intuicyjność i możliwość graficznego przedstawienia omawianych zagadnień.

Godz. 14.30

„Nowoczesne sposoby optymalizacji na przykładzie algorytmu genetycznego wyzna-
czania macierzy o wyrazach spełniających zadane warunki. Czy algorytm genetyczny
może zostać zastąpiony kamizelką sensoryczną?”

Paulina Czubaj (Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach)

W moim wystąpieniu zaprezentuję elementy i istotę algorytmów genetycznych. Jako przy-
kład przedstawię działanie autorskiego algorytmu genetycznego wyznaczania macierzy o ilo-
czynie wyrazów spełniającym zadane warunki (najmniejszy, największy, o wartości zawartej we
wskazanym przedziale). Zaprezentuję jego działanie za pomocą programu stworzonego przeze
mnie w języku C++. Przybliżę także nowoczesne nurty sztucznej inteligencji, które moim zda-
niem mogą zostać wykorzystane do optymalizacji rozwiązań problemów matematycznych. Na
koniec postaram się odpowiedzieć na pytanie - Czy sztuczna inteligencja wykorzystywana do
celów matematycznych może zostać zastąpiona kamizelką sensoryczną?
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Godz. 16.30

„O pewnych twierdzeniach inspirowanych twierdzeniem Ramsey’a”

Marcin Szweda (Politechnika Śląska)

Twierdzenie Ramsey’a jest klasycznymwynikiem w teorii grafów. Do dnia dzisiejszego wielu
specjalistów w tej dziedzinie poszukuje liczb Ramseya, dla których znane są jedynie oszacowa-
nia. Zainspirowani teorią Ramseya przeprowadziliśmy własne i na pewno niezależne badania.
Efektem tych badań są dwa oryginalne twierdzenia zapewniające o istnieniu podgrafu pełnego
rzędu m w grafie rzędu  N . Natchnieni twierdzeniem Halla o kojarzeniu małżeństw, główny
wynik nazwaliśmy twierdzeniem o przyjaciołach. Prezentowany rezultat będzie poparty przy-
kładami i kontrprzykładami, które pozwolą na wyznaczenie optymalnych parametrów – odpo-
wiedników liczb Ramsey’a – w naszym twierdzeniu.

Godz. 16.55

„Optymalizacja trajektorii wirtualnego modelu samochodu wyścigowego”

Arkadiusz Gita (Politechnika Lubelska)

Symulacje komputerowe w znacznym stopniu przyczyniają się do obniżenia kosztów oraz
przyspieszenia realizacji badań. Tego typu rozwiązania stosowane są również w sportach mo-
torowych. Często poruszanym problemem jest określenie takiej ścieżki przejazdu auta, która
zapewnia najniższy czas pokonania określonego toru. Koniecznym staje się określenie matema-
tycznej reprezentacji trajektorii ruchu oraz funkcji kosztu. Autor przytacza podstawowe definicje
związane z matematycznym modelowaniem ścieżki ruchu samochodu wyścigowego. Prezentuje
założenia i sposób modelowania trajektorii poruszającego się pojazdu. Ponadto zostanie zapre-
zentowane przykładowe rozwiązanie problemu z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramo-
wania do modelowania toru ruchu.

Godz. 17.10

„Dwuparametrowe liczby quasi-Fibonacciego”

Barbara Smoleń (Politechnika Śląska)

Tematem wystąpienia będą uogólnienia liczb Fibonacciego i Lucasa. Klasyczne liczby Fibo-
nacciego i Lucasa są uogólniane od lat. Otrzymano naprawdę wiele różnych uogólnień. Różnice
pomiędzy nimi wywodzą się zasadniczo od podejścia do problemu. Proponowane przeze mnie
podejście polegające na wykorzystaniu konkretnych tożsamości dla liczb Fibonacciego (a nawet
dla elementów relacji rekurencyjnych rzędu drugiego i wyższych) jest w pełni oryginalne i ra-
czej niespotykane. Podejście to zaowocowało określeniem nieskończenie wielu, różnych syste-
mów liczbowych, które nazwano liczbami quasi-Fibonacciego odpowiedniego rzędu. Uogólniają
one nie tylko liczby Fibonacciego i Lucasa, ale mnóstwo innych znanych systemów liczbowych.
Dotychczas dyskutowano jedynie jednoparametrowe liczby quasi-Fibonacciego n-tego rzędu.



6

Okazuje się, że dla takich liczb właściwe jest rozważanie liczb zależnych od 1
2
φ(n)− 1 parame-

trów, gdy n jest nieparzyste. Oczywiście φ(·) oznacza tu funkcję Eulera. Moim celem było roz-
ważenie takich uogólnień dla dwóch najprostszych przypadków, czyli wieloparametrowych liczb
quasi-Fibonacciego rzędu n = 7 i n = 9. Owocem stosowania takiego podejścia było otrzymanie
uogólnień wzorów sumacyjnych, uogólnień wzorów redukcyjnych dla indeksów oraz uogólnień
wzorów redukcyjnych dla parametrów. Znaleziono rozkłady pewnych wielomianów powiązane
z dwuparametrowymi liczbami quasi-Fibonacciego odpowiedniego rzędu. Otrzymano również
tożsamości uogólniające i rozstrzygające problem prof. WilliamaWebba z Fibonacci Association.

Godz. 17.40

„Testy podzielności redukujące liczbę cyfr”

Ireneusz Sobstyl (Politechnika Śląska)

W oparciu o twierdzenie Eulera (a1+ϕ(n) ≡ a(modn)) wyprowadzono szereg oryginalnych
kryteriów podzielności, oddzielnie dla różnych systemów liczbowych. Sporządzono ważną tabli-
cę pomocniczą do generowania kryteriów podzielności (tablica wykładników a - minimalnych
modulo n). Odkryto pewne intrygujące własności niektórych reszt!
Przykładowo, w systemie piątkowym mamy:
7|a0a1 · · · an ⇔ 7|((a0−2a1−3a2)−(a3−2a4−3a5)+(a6−2a7−3a8)−(a9−2a10−3a11)+· · · ).
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Sobota, 8.04.2017

09.30 sala 1.28, C-13 Czego się nie nauczysz na studiach? Bardziej złożone modele predykcyjne
10.00 sala 1.28, C-13 Czego się nie nauczysz na studiach? Praktyka rozwiązywania problemów

analitycznych
10.30 sala 1.28, C-13 Odzyskanie stanu wewnętrznego generatora liczb pseudolosowych ran-

dom() z biblioteki glibc na podstawie wygenerowanych liczb
11.00 sala 1.28, C-13 Zastosowanie redukcji Poissona oraz redukcji symplektycznej w układach

fizycznych.
11.30 hol, C-13 Przerwa kawowa i sesja plakatowa
11.50 sala 1.28, C-13 Czy student zda sesje? Analiza na podstawie funkcji dyskryminacyjnej
12.15 sala 1.28, C-13 Jednostajnie a niejednostajnie rozłożone drzewa binarne i ternarne
12.50 sala 1.28, C-13 Kategoryjna własność Cantora-Bernsteina
13.25 sala 1.28, C-13 Struktury kombinatoryczne w efekcie Halla – wielomiany Jacka i uogól-

nienia
14.00 SKS, C-18 Przerwa obiadowa
15.00 sala 1.28, C-13 Zbiory osiągalne dla szeregów warunkowo zbieżnych
15.35 sala 1.28, C-13 O operatorze SWEEP i jego zastosowaniach
16.05 sala 1.28, C-13 Wprowadzenie do supergeometrii
16.30 sala 1.28, C-13 Pewne klasy liniowych rozszerzeń układów dynamicznych na torusie
16.55 sala 1.28, C-13 Możliwe układy strategii ewolucyjnie stabilnych
17.30 sala 1.28, C-13 Koniec drugiego dnia
20.00 Witigowo Grill integracyjny

Godz. 9.30

„Czego się nie nauczysz na studiach? Bardziej złożone modele predykcyjne”

Tomasz Melcer (uantUp)

XGBoost to nowoczesny pakiet do budowania modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych. Na
jego przykładzie opowiem, o jakich przydatnych modelach predykcyjnych nie nauczysz się na
studiach matematycznych i jak te modele można zastosować.

Godz. 10.00

„Czego się nie nauczysz na studiach? Praktyka rozwiązywania problemów analitycz-
nych”

Artur Suchwałko (uantUp)

Na podstawie przykładów z wieloletniej praktyki w różnych firmach (głównie z mojej firmy
uantUp) opowiem, czym różni się rozwiązywanie problemów analitycznych na studiach od
rozwiązywania rzeczywistych problemów analitycznych.
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Godz. 10.30

„Odzyskanie stanuwewnętrznego generatora liczb pseudolosowych random() z biblio-
teki glibc na podstawie wygenerowanych liczb”

Mateusz Pyzik (Politechnika Wrocławska)

O implementacji funkcji random() w bibliotece glibc wiadomo, że nie nadaje się do zastoso-
wań kryptograficznych. Prawie liniowe zależności pozwalają przewidzieć kolejny wyraz ciągu
na podstawie 31 poprzednich z dużym prawdopodobieństwem. W referacie prezentowane jest
poszerzenie tego wyniku w oparciu o dokładniejszą analizę. Na podstawie stu kilkudziesięciu
wyrazów możliwe jest odtworzenie stanu wewnętrznego generatora, w konsekwencji możliwa
jest bezbłędna ekstrapolacja tego pseudolosowego ciągu.

Godz. 11.00

„Zastosowanie redukcji Poissona oraz redukcji symplektycznejwukładach fizycznych”

Julia Lange (Uniwersytet Warszawski)

Celem referatu jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących geometrii pois-
sonowskiej i symplektycznej. Głównym przedmiotem zainteresowania będzie opis tzw. redukcji
Poissona, która pozwala na zrzutowanie struktury poissonowskiej charakteryzującej się pewny-
mi symetriami na nową strukturę tego typu uzyskaną w ten sposób na rozmaitości ilorazowej.
Jako zastosowanie skierujemy użycie struktur Poissona oraz symplektycznej, a także odpowia-
dających im redukcji w układach fizycznych, np. cząstki w polu magnetycznym.

Godz. 11.50

„Czy student zda sesje? Analiza na podstawie funkcji dyskryminacyjnej”

Paulina Sylwestrzak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Wmojej pracy dokonam analizy dyskryminacyjnej zmiennych, które będą istotne w procesie
zaliczania egzaminów (liczba godzin nauki do egzaminu, ilość imprez w sesji…). Na tej podsta-
wie ocenię istotność poszczególnych zmiennych oraz wyznaczę siłę ich wpływu na zdawalność.
Najpierw jednak wyjaśnię istotę analizy dyskryminacyjnej oraz omówię jej założenia. Wyznaczę
populacje (zdający sesje oraz zdający z poprawkami i warunkami), do których to funkcja będzie
przyporządkowywać poszczególnych studentów. Dokonam oceny jakości tych dopasowań oraz
jakość modelu.
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Godz. 12.15

„Jednostajnie a niejednostajnie rozłożone drzewa binarne i ternarne”

Dominik Bojko (Politechnika Wrocławska)

Przedstawię podejście z zakresu kombinatoryki analitycznej do różnych klas drzew binar-
nych i ternarnych. Klasyczne podejście daje rezultaty dla drzew o rozkładzie jednostajnym ze
względu na liczbę wierzchołków. Następnie opiszę przykłady analogicznych klas dla specyficz-
nego rozkładu niejednostajnego. Rozważę symetrie względem wierzchołków w danych klasach
drzew i pokażę ich oczekiwaną liczbę. Przedstawię zalety i wady w drzewach wygenerowanych
wyżej wymienionymi sposobami.

Godz. 12.50

„Kategoryjna własność Cantora-Bernsteina”

Tomasz Wawak (Uniwersytet Jagielloński)

Twierdzenie Cantora-Bernsteina(-Schrödera) jest jednym z podstawowych twierdzeń teorii
mnogości znanych prawie każdemu studentowi pierwszego roku matematyki. Naturalnym wy-
daje się być pytanie o jego możliwe uogólnienia na kategorie inne niż Set. Jak się jednak okazuje,
jego odpowiednik nie występuje w ogólności, kontrprzykłady znaleźć można nawet w katego-
riach bardzo dobrze znanych ze studiów (jak np. grupy czy przestrzenie topologiczne). Pozostaje
więc zbadać, kiedy twierdzenie zachodzi. Celem tego referatu będzie przedstawienie przykładów
kategorii posiadających szukaną własność oraz pewnych jej warunków wystarczających.

Godz. 13.25

„Struktury kombinatoryczne w efekcie Halla – wielomiany Jacka i uogólnienia”

Bartosz Kuśmierz (Politechnika Wrocławska)

Wystąpienie dotyczy ważnej rodziny wielomianów symetrycznych – wielomianów Jacka. Te
wielomiany są obiektami z pogranicza kombinatoryki i algebry, stanowią ważną rodzinę funkcji
symetrycznych w pierścieniu funkcji symetrycznych. Wielomiany Jacka okazały się mieć za-
skakujące własności, tzw. ’własności klastrowania’, które znalazły między innymi zastosowanie
w opisie efektu Halla. W tym referacie omówię pojęcia potrzebne do zdefiniowania wielomia-
nów Jacka, takie jak partycja liczby naturalnej, porządek i podstawowe działania na partycjach,
pierścień funkcji symetrycznych. Omówię także ich uogólnienia i zastosowania w fizyce ciała
stałego.
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Godz. 15.00

„Zbiory osiągalne dla szeregów warunkowo zbieżnych”

Jacek Marchwicki (Politechnika Łódzka )

Zbiorem osiągalnym szeregu
∑

∞

n=1 xn nazywamy A(xn) =
{

∑

∞

n=1 ϵnxn : (ϵn) ∈ {0, 1}
N
}

.
Okazuje się, że kwestia charakteryzacji zbiorów osiągalnych szeregów warunkowo zbieżnych
w przestrzeniach wielowymiarowych jest znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku
szeregów liczbowych. W pracy zostanie przedstawionych wiele zaskakujących przykładów. Dla
szeregów warunkowo zbieżnych na płaszczyźnie pokazaliśmy, że zbiór osiągalny może być mię-
dzy innymi: wykresem funkcji; zbiorem gęstym o pustym wnętrzu; zbiorem, który nie jest ani
typu Fσ ani Gδ ; zbiorem otwartym nie będącym płaszczyzną.

Godz. 15.35

„O operatorze SWEEP i jego zastosowaniach”

Patrycja Odyniec (Politechnika Białostocka)

Operator SWEEP jest pewnym użytecznym przekształceniem macierzy, zdefiniowanym
w 1964r. przez A. E. Beatona. Obecnie jest on stosowany m.in. w numerycznej algebrze liniowej
i w obliczeniach statystycznych (również w niektórych programach i pakietach statystycznych,
np. Statistica, SAS). W czasie referatu przedstawię definicję operatora SWEEP, jego własności
i zastosowania.W szczególności omówione będą zastosowania tego operatora do rozwiązywania
układów równań liniowych, odwracania macierzy, wyznaczania rozkładu LDU macierzy i obli-
czania wyznaczników. Przedstawione także będzie zastosowanie operatora SWEEP do szacowa-
nia parametrów modeli liniowych za pomocą metody najmniejszych kwadratów.

Godz. 16.05

„Wprowadzenie do supergeometrii”

Wojciech Fabjańczuk (Uniwersytet Warszawski)

Powszechnie wiadomo, żematematyka jest super. Niektóre jej dziedzinymają to nawetw na-
zwie. Podczas referatu opowiem, dlaczego mechanice kwantowej nie starcza normalna mate-
matyka, pokażę, jak rozszerzyć algebrę liniową o superprzestrzenie, supermacierze i Berezinian,
wspomnę coś o superrozmaitościach i rozwiążę superrównanie.
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Godz. 16.30

„Pewne klasy liniowych rozszerzeń układów dynamicznych na torusie”

Marek Morawiak (Politechnika Śląska)

Liniowymi rozszerzeniami układów dynamicznych na torusie przyjęto nazywać układy rów-
nań różniczkowych wynikające z teorii nieliniowych drgań. Jednym z najważniejszych zagad-
nień związanych z tymi układami jest funkcja Greena-Samojlenki oraz warunki jej istnienia. Ist-
nienie tej funkcji związane jest z istnieniem ograniczonej inwariantnej rozmaitości, którą zapisu-
je się w postaci całkowej. Badanie warunków istnienia funkcji Greena-Samojlenki przeprowadza
się przy wykorzystaniu funkcji Lapunowa w postaci formy kwadratowej. Formy te w odróżnie-
niu od tradycyjnej funkcji Lapunowa mogą zmieniać znak, a także być w pewnych punktach
zdegenerowane, natomiast ich pochodna względem układu jest określonego znaku. Efektem ba-
dań było wydzielenie pewnej klasy układów, dla których można znaleźć taką funkcję Lapunowa.

Godz. 16.55

„Możliwe układy strategii ewolucyjnie stabilnych”

Marcel Mroczek (Uniwersytet Jagielloński)

Strategia ewolucyjnie stabilna to pojęcie z ewolucyjnej teorii gier będące wzmocnieniem po-
jęcia równowagi Nasha. W referacie zdefiniuję to pojęcie oraz przedstawię problem związany
z pytaniem o osiągalność danego układu strategii ewolucyjnie stabilnych wraz z prostymi przy-
kładami niemożliwych do osiągnięcia stanów oraz niektórymi regułami wykluczania tychże.
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Niedziela, 9.04.2017

9.30 sala 1.28, C-13 Kompresja Fraktalna
10.00 sala 1.28, C-13 O szeregach mnożonych przez ciągi zbieżne do jedynki
10.30 sala 1.28, C-13 Baby są jakieś inne?
11.00 hol, C-13 Przerwa kawowa i sesja plakatowa
11.20 sala 1.28, C-13 Zautomatyzowany wybór zmiennych oraz metoda shinkage w krótkoter-

minowym prognozowaniu cen energii elektrycznej
11.50 sala 1.28, C-13 O nierówności typu Schwarza
12.10 sala 1.28, C-13 Oscylacje powierzchni swobodnej w kapilarze
12.35 sala 1.28, C-13 Głosowanie
12.45 sala 1.28, C-13 Improwizacja na scenie
13.30 sala 1.28, C-13 Zakończenie konferencji

Godz. 9.30

„Kompresja Fraktalna”

Kacper Łasocha (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Jednym z podstawowych problemów teorii informacji jest kompresja, czyli zmiana sposobu
zapisu informacji w sposób minimalizujący redundancję, a w ten sposób także objętość zbio-
ru. Do tego celu mogą być wykorzystane systemy funkcji iterowanych, czyli rodziny funkcji
spełniających pewne warunki, pozwalające na konstrukcję samopodobnych fraktali. W refera-
cie przedstawię teoretyczne podstawy wyjaśniające reprezentację danych za pomocą fraktali,
a także przykłady kompresji obrazów oraz zwrócę uwagę na wady i zalety tego podejścia.

Godz. 10.00

„O szeregach mnożonych przez ciągi zbieżne do jedynki”

Sławomir Kusiński (Politechnika Śląska)

W1987 roku na łamachMathematicsMagazine AndrewWilansky postawił następujący pro-
blem. Niech

∑

∞

n=1 an będzie szeregiem liczb rzeczywistych. Czy istnienie dla dowolnego ϵ > 0
ciągu bn takiego, że |1−bn| < ϵ i szereg

∑

∞

n=1 anbn = 1 jest zbieżny, implikuje zbieżność szeregu
∑

∞

n=1 an? O ile w swojej ogólności problem ten nie jest poprawnie sformułowany, to możemy
przypuszczać, że intencją autora było zachęcenie potencjalnego czytelnika do badań nad bardziej
szczegółowymi kryteriami. Podczas referatu zostanie podana odpowiedź negatywna w przypad-
ku znaczącego wzmocnienia założeń. Następnie rozważone będą założenia, które dają efektywne
kryteria zbieżności szeregów rzeczywistych. Na koniec, w odniesieniu do wcześniejszych rozu-
mowań, zostanie przedstawione ciekawe, dosyć ogólne twierdzenie o przybliżaniu liczb rzeczy-
wistych przy użyciu szeregów rozbieżnych mnożonych przez ciągi zbieżne do jedynki.
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Godz. 10.30

„Baby są jakieś inne?”

Kinga Kliszcz (Uniwersytet Wrocławski)

Każdy jest w stanie wymienić jednym tchem przynajmniej pięciu słynnych matematyków.
Gauss, Riemann, Cauchy, Banach, Lebesgue, Abel, Steinhaus, Terry Tao… Przykładów jest mnó-
stwo. A gdyby zadać to samo pytanie, tylko o słynne matematyczki? Pewnie przewinęłaby się
Emma Noether, ktoś nieśmiało wspomniałby Hypatię i… co dalej? W swoim referacie postaram
się przedstawić kilka takich ”dalej”, by królowa nauk przestała obracać się tylko wśród książąt.

Godz. 11.20

„Zautomatyzowany wybór zmiennych oraz metoda shinkage w krótkoterminowym
prognozowaniu cen energii elektrycznej”

Bartosz Uniejewski (Politechnika Wrocławska)

Wybór zmiennych jest kluczową sprawą przy prognozowaniu ceny energii elektrycznej na
rynku dnia następnego. Przeprowadzając badania zawierające najnowocześniejsze, dobrze skon-
struowane modele autoregresyjne jako wzorce, zbiory danych z trzech głównych rynków ener-
getycznych oraz pięć klas modeli automatycznego wyboru zmiennych (eliminacja jednokroko-
wa i wielokrokowa, ridge regression, lasso i elastic net), pokazaliśmy, że wykorzystanie dwóch
ostatnich przynosi istotną poprawę jakości prognozy w porównaniu do najczęściej używanych
modeli. W szczególności metoda elastic net, która nigdy wcześniej nie została wykorzystana
w kontekście prognozy ceny energii elektrycznej, okazała się najlepszą ze wszystkich wspomnia-
nych.

Godz. 11.50

„O nierówności typu Schwarza”

Anna Futa, Magdalena Figiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Lemat Schwarza należy do istotnych wyników osiągniętych w dziedzinie analizy zespolonej.
Na podstawie lematu Schwarza możemy stwierdzić, że dana funkcja holomorficzna zespolonego
koła jednostkowego w siebie, dla której początek płaszczyzny jest punktem stałym, jest obro-
tem bądź „ściąga” każdy punkt do początku. Istnieją odpowiedniki nierówności Schwarza, jed-
nym z nich jest nierówność dla odwzorowań harmonicznych. Podczas prezentacji przedstawione
zostaną podstawowe informacje dotyczące funkcji holomorficznych i harmonicznych. Główne
rozważania dotyczyć będą nierówności typu Schwarza dla powyższych funkcji.
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Godz. 12.10

„Oscylacje powierzchni swobodnej w kapilarze”

Mateusz Świtała (Politechnika Wrocławska)

Model matematyczny, który opisuje zjawisko przepływu kapilarnego, jest niezwykle ważny
ze względu na zastosowanie i występowanie kapilar w codziennym życiu. Naturalnymmiejscem,
gdzie można spotkać kapilary, są ośrodki porowate (gleby, skały) oraz rośliny. Przepływ kapilar-
ny jest szeroko wykorzystywany również w przemyśle. Podczas analizy nieliniowego równania
różniczkowego drugiego stopnia, opisującego przepływ kapilarny, udało się zaobserwować zja-
wisko bifurkacji lokalnej. Ponadto, wartość parametru odpowiedzialnego za bifurkację została
wyliczona analitycznie i jest zgodna z wartością eksperymentalną. Posługując się zaawanso-
wanymi metodami, wykazano istnienie oraz jednoznaczność rozwiązania równania przepływu
przez kapilarę.
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