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Matematyczne technik i rozwijane w k ontek ście ﬁzyk i statystycznej
znajdują zastosowanie do opisu uk ładów złożonych, interesujących z punk tu
widzenia nauk przyrodniczych oraz społecznych. Teoria macierzy losowych
pozwala
przewidywać
typowe
zachowanie
sk omplik owanych
modeli
teoretycznych stosowanych w problemach o znaczeniu prak tycznym.
Podczas referatu przedstawię przydatne narzędzie probabilistyczne –
twierdzenia o k oncentracji miary – oraz przyk ładów jego zastosowań.
Twierdzenie to ok reśla warunk i, przy jak ich funk cja wielu zmiennych f,
przyk ładowo ok reślona na N-wymiarowej sferze, dla losowego argumentu
asymptotycznie przyjmuje wartości blisk ie wartości oczek iwanej <f>,
uśrednionej po całej jej dziedzinie. Tak i wynik pozwala wyk azać, że wek tory
zadane przez dwa losowo wybrane punk ty z wielowymiarowej sfery są z
dobrym przybliżeniem prostopadłe, a statystyczne własności widma dwóch
dużych macierzy losowych wygenerowanych z danego zespołu są do siebie
podobne.
Przedstawioną technik ę można stosować w szerok iej gamie zagadnień, w
k tórych interesują nas generyczne własności złożonych uk ładów opisywanych
statystycznie przy przejściu do granicy termodynamicznej. W ten sposób w
teorii społecznego wyboru można oszacować średnią wagę oraz średnia siłę
głosu najwięk szego gracza w gronie N wyborców [1] a tak że wyk azać, że
typowy stan czysty uk ładu sk ładającego się z dwóch cząstek o N poziomach
k ażdy jest mocno splątany [2,3]. Otrzymany wynik dobrze unaocznia
znaczenie stanów splatanych i uwypuk la zasadnicze różnice pomiędzy
przetwarzaniem informacji k wantowej i k lasycznej.
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