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Teoria chaosu w ujęciu matematycznym

Streszczenie. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia istniejących definicji cha-
osu dla dyskretnych układów dynamicznych. Dyskusję zawężono do zagadnień związanych
z dynamiką topologiczną. Przedstawiono i umotywowano definicje: wrażliwości na warunki
początkowe, chaosu w sensie Li i Yorke’a, Auslandera i Yorke’a, Devaneya, chaosu dystry-
bucyjnego, entropii topologicznej i podkowy topologicznej. Podzielono się pewnymi uwa-
gami historycznymi. Omówiono znane związki między różnymi definicjami chaosu i przy-
pomniano związane z nimi problemy otwarte.
Słowa kluczowe: dynamika topologiczna, chaos, entropia topologiczna, topologiczna
tranzytywność, podkowa topologiczna, chaos w sensie Li i Yorke’a, chaos w sensie Auslan-
dera i Yorke’a, chaos w sensie Devaneya, chaos dystrybucyjny, para Li-Yorke’a, wrażliwość
na warunki początkowe.

1. Wprowadzenie. Pojęcie chaosu pojawiło się w naukach przyrodni-
czych co najmniej 30 lat temu i ciągle wzbudza duże zainteresowanie. Dzięki
licznym popularyzatorom badania nad zjawiskami chaotycznymi stały się
względnie dobrze znane opinii publicznej, zazwyczaj mało zainteresowanej
rozwojem współczesnej nauki. Ukuto nawet termin „teoria chaosu”, mający
oznaczać nową dziedzinę nauki, której celem jest zajmowanie się zagadnie-
niami związanymi z chaosem, rozumianym jako: „stochastyczne zachowanie
występujące w układzie deterministycznym(1)” (patrz [Ste01]). Problemem
tym zajmowali się też oczywiście matematycy i nowy kierunek badań miał
niemały wpływ na rozwój samej matematyki.

Jednakże z punktu widzenia „czystej” matematyki można argumento-
wać, że teoria chaosu nie zasługuje na miano teorii matematycznej per se,
podobnie jak pokrewne jej teoria stabilności, czy teoria bifurkacji. Nie znaj-
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tocznie rozumianym pojęciem chaosu będzie nam służyć w tym i następnym paragrafie.
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dziemy jej np. pośród 64 głównych dyscyplin matematycznych wymienia-
nych przez Mathematics Subject Classification (MSC2000), „chaos theory”
nie pojawia się także na niższych szczeblach klasyfikacji. Dokładne prze-
szukanie listy MSC ujawni, że słowa „chaos” oraz „chaotic”, odnoszą się
zaledwie do 7 spośród ponad 5000 (sic!) obszarów badań matematycznych
opisanych w MSC2000. Chcąc zatem rozpatrywać teorię chaosu w kategorii
teorii matematycznych musimy ją umiejscowić w ramach jakiegoś ogólniej-
szego działu matematyki.

W niniejszym artykule chcemy spojrzeć na pojawiające się w matema-
tyce definicje chaosu z punktu widzenia teorii układów dynamicznych, a do-
kładniej z punktu widzenia dynamiki topologicznej. Spróbujemy przybliżyć
narzędzia służące do analizy modeli zjawisk z czasem dyskretnym o złożonej
dynamice, jakie oferuje ta teoria. Przedstawimy próby opisania chaosu jako
pojęcia matematycznego, zdefiniowanego w języku topologii przestrzeni me-
trycznych. Z rozmysłem pominiemy tu zagadnienia związane ze statystycz-
nymi własnościami takich układów (teoria ergodyczna, miary niezmiennicze)
oraz własnościami gładkich układów dynamicznych (wykładniki Lapunowa).
Uczynimy tak ze względu na ograniczoną objętość tego artykułu oraz nasze
kompetencje i zainteresowania badawcze.

Napisaliśmy ten artykuł, bo wydaje się nam, że zainteresowany tema-
tyką chaosu w matematyce, czy to matematyk nie zajmujący się układami
dynamicznymi, czy ekspert z innej dziedziny chcący pogłębić swoją wiedzę
matematyczną, ma do wyboru (z nielicznymi wyjątkami np. [Dev86], czy
bardziej elementarne [BDJ03], [PJS02]), albo pozycje popularnonaukowe,
albo specjalistyczne artykuły badawcze. Te pierwsze często opisują zjawi-
ska z punktu widzenia historii badań nad skomplikowaną dynamiką, czy też
z punktu widzenia fizyki, lecz nie znajdziemy w nich uporządkowanego wy-
kładu teorii matematycznej. Z drugiej strony artykuły badawcze są często
napisane językiem zbyt hermetycznym dla niespecjalistów. Artykuł ten ma
w naszym zamierzeniu chociaż częściowo wypełnić opisaną wyżej lukę, którą
dostrzegamy w polskiej literaturze matematycznej.

Chcieliśmy, aby ten artykuł był łącznikiem, prowadzący od popularno-
naukowych opisów definicji chaosu do problemów rozważanych na samej
granicy wiedzy, czyli problemów badawczych wciąż rozwijającej się teorii.

Aby cel ten osiągnąć, nie unikaliśmy ani wprowadzania pewnych intuicji,
które obeznanym bliżej z teorią tu prezentowaną mogą się wydawać oczywi-
ste lub doskonale znane, ani też nie pominęliśmy okazji do wypowiedzenia
bardziej zaawansowanych twierdzeń, nawet jeżeli wymagało to użycia mało
znanej terminologii. Ma to w naszym zamierzeniu pomóc zorientować się
w zagadnieniu i literaturze tym, którzy już zainteresowali się tą tematyką,
a jeszcze nie są w stanie samemu prowadzić badań.

Zdajemy sobie sprawę, że przy takim podejściu, „modelowy Czytelnik”,
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dla którego byłby przeznaczony ten artykuł jako całość może nie istnieć.
Mamy jednak nadzieję, że dotrzemy do szerszego grona Czytelników, któ-
rzy zawarte tu informacje wykorzystają chociaż w części jako: przeglądowe
kompendium wiedzy specjalistycznej, źródło inspiracji do dalszych badań,
czy też przewodnik po literaturze.

Prezentując w sposób przeglądowy pewne zagadnienia matematyczne
i ich historię, nie sposób uniknąć skrótów i uproszczeń. Staraliśmy się za-
prezentować fakty i przedstawić nasz subiektywny punkt widzenia na za-
gadnienie chaosu w matematyce, jego znaczenie i osiągnięcia, historię i per-
spektywy. Chcielibyśmy przekonać krytyków, że z matematycznym chaosem
może być związana ciekawa i ważna matematyka, a entuzjastów zachęcić
do zgłębiania teorii układów dynamicznych, która jest o wiele subtelniejsza
i rozleglejsza niż sugerują to liczne źródła na temat „teorii chaosu”.

2. Chaos jako pojęcie matematyczne. Kształtowanie się i rozwój
pojęć matematycznych to proces długotrwały i zazwyczaj motywowany we-
wnętrznie, poprzez nieustanne dążenie matematyków do ścisłości oraz pęd
ku coraz większej ogólności i abstrakcji. Z punktu widzenia matematyki i jej
historii pojęcie chaosu jest pojęciem stosunkowo młodym i nieukształto-
wanym. Tym, co dodatkowo wyróżnia występujące w matematyce definicje
chaosu, jest wpływ innych nauk, szczególnie nauk eksperymentalnych, któ-
rych osiągnięcia stanowiły impuls do ich sformułowania.

Matematyczna teoria układów dynamicznych, zapoczątkowana przez Po-
incarégo na początku XX wieku, w latach 50 i 60 tego stulecia była rozwijana
bardzo intensywnie. Wtedy też, niejako równolegle, w innych dziedzinach
nauki trwało budowanie modeli matematycznych dla wielu zjawisk. Mię-
dzy innymi dzięki rozwojowi współczesnych komputerów stała się możliwa
dokładniejsza analiza tych modeli, które opisywały zjawiska złożone, nie-
przewidywalne, chaotyczne. Badania te doprowadziły do „odkrycia” chaosu
deterministycznego. Słowo odkrycie nie przypadkiem jest tu wzięte w cu-
dzysłów. Błędem byłoby interpretowanie przełomu, jaki miał miejsce w tym
czasie w naukach przyrodniczych, jako całkiem nowego, nieoczekiwanego od-
krycia. Bliższe prawdy wydaje się, że właśnie wtedy zrozumiano, że pewne
niejasne dotąd idee, których przebłyski pojawiały się tu i ówdzie już od cza-
sów Poincarégo, mogą pomóc wyjaśnić złożoność otaczającego nas świata.
Zrozumiano, że nawet proste równania są zdolne do generowania ruchu
tak złożonego, że wydaje się przypadkowy, nieuporządkowany, czyli zgodnie
z naszą tymczasową definicją — chaotyczny.

Znajomość praw rządzących danym zjawiskiem (znajomość modelu) oraz
umiejętność wyznaczenia aktualnego stanu modelowanego układu wcale nie
gwarantują, że będziemy w stanie wyliczyć przyszłe zachowanie się układu,
bowiem może on być wrażliwy na każdy, nawet najmniejszy błąd pomiaru,
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jaki popełnimy przy wyznaczaniu stanu początkowego tego układu. Przed-
stawiciele kolejnych nauk odkrywali, że sytuacja ta ma miejsce w modelach
zjawisk fizycznych, meteorologicznych, ekologicznych, chemicznych... Chaos
stał się pojęciem modnym i nie mogło to umknąć uwadze matematyków.
Matematycy mieli już swoją „teorię chaosu”, to jest teorię układów dyna-
micznych, która obejmowała znacznie więcej niż tylko zagadnienia związane
z zachowaniem chaotycznym, ale wyniki z innych dziedzin wiedzy zasuge-
rowały naturalne pytanie: Jakie matematyczne własności (wypowiedziane
w języku matematyki, a nie na podstawie empirycznych obserwacji zacho-
wania układu) decydują o tym, że dany model matematyczny, czyli układ
dynamiczny będzie zachowywał się chaotycznie? Oczywiście odpowiedź na
tak postawione pytanie zależy od naszej subiektywnej oceny i nie może być
jednoznaczna. Nie dyskwalifikuje to jednak ewentualnych prób sformułowa-
nia ścisłej definicji chaosu. Taka idealna definicja powinna być spełniona
przez te wszystkie układy, które uznajemy za chaotyczne i nie dopuszczać
tych układów, które z jakiś powodów uznajemy za przewidywalne. Powinna
pozwalać na sformułowanie twierdzeń, które pomogą zrozumieć zachowanie
takich układów. Ów cudowny „przepis na chaos” powinien także pozwalać
na porównania „mocy” chaosu w dwóch chaotycznych układach.

Obawiamy się, że takiej uniwersalnej definicji nie ma i nigdy nie uda
się znaleźć, opiszemy jednak w tym artykule najpopularniejsze z tych, które
do tej pory zostały sformułowane i postaramy się podać zachodzące między
nimi zależności.

Organizacja artykułu. Ze względu na to, że naszymi potencjalnymi
odbiorcami są matematycy niespecjaliści od układów dynamicznych lub ba-
dacze stosujący matematykę, staraliśmy się, na ile było to możliwe, uniknąć
zbyt wielu szczegółów technicznych. Nie wszędzie jednak było to możliwe.
Musieliśmy także przyjąć pewne minimalne wymagania dotyczące wiedzy
naszych Czytelników, szczególnie z podstaw analizy matematycznej, teorii
zbiorów i topologii. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii układów dynamicz-
nych, którymi będziemy się posługiwać przy formułowaniu definicji chaosu,
zebraliśmy dla wygody Czytelnika w następnym paragrafie. Paragraf ten
ma charakter wstępny i jego dokładne przestudiowanie nie jest niezbędne
do zrozumienia pracy. Powinien on być traktowany jako podręczny słownik,
do którego zagląda się tylko w razie potrzeby.

Poza tym artykuł zawiera: W paragrafie 4 omawiamy pojęcie topolo-
gicznej tranzytywności. Kolejny krótki paragraf poświęciliśmy twierdzeniu
Szarkowskiego. Potem następują działy poświęcone definicjom chaosu: wraż-
liwości na warunki początkowe, chaosowi w sensie Auslandera i Yorke’a, Li
i Yorke’a, Devaneya, dynamice symbolicznej, entropii topologicznej i cha-
osowi dystrybucyjnemu. W każdym z tych paragrafów porównujemy podaną
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w nim definicję chaosu z tymi, które podane zostały w paragrafach poprzed-
nich. Przy porównywaniu definicji chaosu, mówimy, że definicja A jest słab-
sza od B, lub, że B jest mocniejsza niż A, gdy zachodzi implikacja B =⇒ A.
Większość paragrafów kończymy krótkim omówieniem literatury uzupełnia-
jącej ich zawartość.

3. Podstawowe definicje i oznaczenia. Paragraf ten zawiera prze-
gląd najważniejszych definicji i oznaczeń jakich będziemy używali w dalszej
części tego artykułu.

O wszystkich pojawiających się w tej pracy przestrzeniach zakładamy,
że są przestrzeniami metrycznymi zwartymi, a grecka litera ρ oznacza odpo-
wiednią metrykę. Pisząc „przekształcenie” rozumiemy wszędzie „przekształ-
cenie ciągłe”, w szczególności jeżeli f :X �→ X jest przekształceniem a X jest
przestrzenią, to piszemy krótko: „f jest przekształceniem X”.

Dyskretnym układem dynamicznym (krótko: układem dynamicznym) bę-
dziemy nazywali parę (X, f), gdzieX jest przestrzenią metryczną, natomiast
f jest przekształceniem przestrzeni X. Nie będziemy tu jednak rozróżniać
między układem dynamicznym, czyli formalnie rzecz biorąc, parą (X, f),
a zadającym go przekształceniem f i będziemy używać zamiennie terminów:
„układ dynamiczny (X, f)” oraz „przekształcenie f :X �→ X”. Zauważmy, że
nie zakładamy, że przekształcenie f jest odwracalne. Chcąc uniknąć nieporo-
zumień, wielu autorów mówi w takiej sytuacji o dyskretnych semiukładach
dynamicznych. W niniejszej pracy nie ma jednak potrzeby rozgraniczenia
między przypadkami przekształceń odwracalnych i nieodwracalnych.

Przez fn oznaczamy przekształcenie f złożone n razy ze sobą:

fn = f ◦ . . . ◦ f︸ ︷︷ ︸
n razy

:X �→ X,

przy czym umawiamy się, że f0(x) = x dla wszystkich x ∈ X.
Orbitą punktu x0 ∈ X w układzie (X, f), nazywamy zbiór O(x0) =

{x0, f(x0), f2(x0), f3(x0), . . .}. Korzystając z naturalnego porządku jaki da
się wprowadzić na każdej orbicie możemy, gdy będzie to dla nas wygodne,
orbitę utożsamiać z ciągiem o wyrazach

xn = f(xn−1) = fn(x0),

gdzie n ≥ 0.
Mówimy, że punkt x0 jest punktem okresowym dla f , jeżeli istnieje liczba

naturalna n ≥ 1 taka, że fn(x0) = x0. Wyróżniamy punkty okresowe speł-
niające warunek f(x) = x i nazywamy je punktami stałymi przekształcenia
f . Jeżeli x0 jest punktem okresowym, to liczbę elementów orbity x0, czyli
najmniejszą liczbę n ≥ 1 taką, że fn(x0) = x0 nazywamy okresem pod-
stawowym punktu x0. Orbitę punktu okresowego o okresie podstawowym
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n nazywamy też cyklem o długości n, lub krótko: n-cyklem. Zbiór punktów
okresowych f oznaczamy Per(f).

Zbiorem niezmienniczym nazywamy każdy zbiór N ⊂ X taki, że f(N) ⊂
N . Jeżeli zbiór niezmienniczy N jest dodatkowo domknięty, czyli gdy para
(N, f |N ) jest układem dynamicznym, to mówimy: N jest podukładem (X, f).
Układ, który nie posiada żadnych niepustych właściwych podukładów nazy-
wamy układem minimalnym. Jeżeli domknięty zbiór niezmienniczy wyznacza
układ minimalny, to nazywamy go zbiorem minimalnym. Łatwo zauważyć,
że układ jest minimalny wtedy i tylko wtedy, gdy każda orbita jest gęstym
podzbiorem przestrzeni fazowej (domknięcie dowolnej orbity jest zawsze po-
dukładem).

Mówimy, że układ dynamiczny (Y, g) jest faktorem układu (X, f), jeżeli
istnieje ciągła surjekcja π:X �→ Y zwana semisprzężeniem taka, że π ◦ f =
g ◦ π. Układ (X, f) nazywamy wtedy rozszerzeniem układu (Y, f). Jeżeli
w powyższej sytuacji π jest homeomorfizmem, to mówimy, że układy (X, f)
oraz (Y, g) są topologicznie sprzężone.

W zależności od tego jak zachowuje się odległość między punktami fn(x)
oraz fn(y), gdy n zmierza do nieskończoności w danym układzie dynamicz-
nym (X, f), można wyróżnić kilka różnych typów par (x, y) ∈ X ×X.

Mówimy, że para (x, y) jest parą proksymalną, gdy

lim inf
n→∞ ρ(fn(x), fn(y)) = 0.

Zbiór wszystkich par proksymalnych dzielimy na pary asymptotyczne, tzn.
wszystkie te pary (x, y) ∈ X ×X, które spełniają warunek:

lim
n→∞ ρ(fn(x), fn(y)) = 0;

oraz pary splątane (pary Li-Yorke’a), tzn. pary (x, y) ∈ X × X spełniające
warunki:

lim inf
n→∞ ρ(fn(x), fn(y)) = 0 oraz lim sup

n→∞
ρ(fn(x), fn(y)) > 0.

Układ (X, f) nazywamy równociągłym jeżeli dla każdego δ > 0 istnieje
takie ε > 0, że dla dowolnych punktów x, y takich, że ρ(x, y) < δ zachodzi
ρ(fn(x), fn(y)) < ε dla wszystkich liczb naturalnych n.

Dowolny przedział domknięty, który nie redukuje się do punktu, nazy-
wamy niezdegenerowanym. Zbiór A ⊂ X nazywamy doskonałym, gdy jest
zwarty i w sobie gęsty (tzn. bez punktów izolowanych w A). Zbiór doskonały,
którego dowolny podzbiór spójny jest jednoelementowy nazywamy zbiorem
Cantora. Każdy ze zbiorów nazywanych przez nas zbiorami Cantora jest
homeomorficzny ze znanym trójkowym zbiorem Cantora.

Przypominamy jeszcze raz, że interesować nas będą przede wszystkim
układy zdefiniowane na przestrzeniach zwartych, dlatego do takich prze-
strzeni odnosić się będą prawie wszystkie definicje i twierdzenia tej pracy.
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Większość z przytoczonych definicji przenosi się na przypadek dowolnych
przestrzeni metrycznych, czy jeszcze ogólniej — topologicznych, lecz nie-
wielka część teorii będzie nadal prawdziwa bez założenia zwartości. Z braku
miejsca zmuszeni jesteśmy odesłać zainteresowanych tego typu informacjami
Czytelników do cytowanych pozycji w literaturze.

Uwagi bibliograficzne. Ogólnej teorii układów dynamicznych po-
święcone są [GH55,Gla76,Aus88,DGS76,AH94,Kůr03].

4. Topologiczna tranzytywność. Jedną z najczęściej rozważanych
przez nas własności układów dynamicznych będzie topologiczna tranzytyw-
ność. Według książki Gottschalka i Hedlunda [GH55] topologiczna tranzy-
tywność została zdefiniowana przez Birkhoffa.

Definicja 4.1. Przekształcenie f :X �→ X jest topologicznie tranzy-
tywne wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych niepustych zbiorów otwartych
U, V ⊂ X istnieje taka liczba naturalna n, że fn(U) ∩ V �= ∅.

Najważniejsze własności układów tranzytywnych:
(1) Układy tranzytywne nie posiadają topologicznie nietrywialnych podu-

kładów, tzn. jeżeli (E, f) jest podukładem tranzytywnego układu (X, f),
to X = E lub intE = ∅.

(2) Jeżeli X jest przestrzenią zwartą bez punktów izolowanych, to przekształ-
cenie f przestrzeni X jest tranzytywne wtedy i tylko wtedy, gdy posiada
orbitę gęstą. Ten warunek równoważny pojawia się często w literaturze
przedmiotu jako definicja topologicznej tranzytywności. Niestety okazuje
się, że ta alternatywna definicja nie jest w ogólnej sytuacji równoważna
z definicją 4.1.

(3) Każdy układ minimalny jest tranzytywny.

Równoważność (przy założeniu zwartości i braku punktów izolowanych)
istnienia gęstej orbity i tranzytywności mogłaby sugerować, że wszystkie
układy tranzytywne muszą mieć pewne własności chaotyczne. O tym, że
tak nie jest, przekonują przykłady obrotów okręgu o kąt niewymierny, które
są minimalne, a więc tranzytywne, a równocześnie są izometriami, tj. za-
chowują odległość, nie mogą zatem spełniać żadnej z podawanych w dalszej
części pracy definicji chaosu. Jeżeli jednak chcemy podać definicję układu
chaotycznego, która byłaby globalna, tzn. nie zależała od zachowania układu
na jakimś podukładzie, wówczas naturalny wydaje się postulat tranzytyw-
ności, gwarantujący, że układ nie da się rozłożyć na niezależne od siebie
podukłady.

Układy topologicznie tranzytywne są szczególnym rodzajem układów
z powracaniem, tzn. układów, w których dla każdego niepustego zbioru
otwartego U ⊂ X zbiór czasów przejścia (powrotu) z U do U jest niepu-
sty, czyli dla dowolnego U istnieje takie n ≥ 1, że fn(U) ∩ U �= ∅. W teorii
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układów dynamicznych występuje bogata rodzina podobnych pojęć (zob. ar-
tykuł przeglądowy Glasnera [Gla04]), wiele z nich zawdzięczamy analogiom
zachodzącym między układami dynamicznym, a teorią ergodyczną (zob.
[GW06]). My przypomnimy tu jedynie najważniejsze (z naszego punktu wi-
dzenia) własności tego typu.

Mówimy, że układ (X, f) jest całkowicie tranzytywny, jeżeli (X, fn) jest
tranzytywny dla wszystkich liczb naturalnych n. Układ (X, f) nazwiemy
słabo mieszającym, gdy układ (X×X, f×f) jest tranzytywny. Układ (X, f)
nazwiemy mieszającym, gdy dla dowolnych niepustych zbiorów otwartych
U, V ⊂ X istnieje taka liczba naturalna n, że fk(U)∩ V �= ∅ dla wszystkich
k ≥ n. Oczywiście

mieszanie =⇒ słabe miesznie =⇒ całkowita tranz. =⇒ tranzytywność,

i żadna z implikacji odwrotnych nie jest prawdziwa.
Całkowita tranzytywność nie jest pod względem „zachowań chaotycz-

nych” własnością istotnie mocniejszą niż sama tranzytywność, choć cał-
kowita tranzytywność wraz z gęstym zbiorem punktów okresowych pocią-
gają za sobą słabe mieszanie w przypadku przestrzeni fazowych zwartych
i bez punktów izolowanych (Fursteberg [Fur67] i niezależnie Banks [Ban97]).
Słabe mieszanie jest pojęciem, które jest powszechnie uznawane za „silną”
własność chaotyczną [AK03,BGKM02,BHM00,BH08,Bla]. Będziemy o tym
jeszcze wspominali. Z drugiej strony istnieją słabo mieszające układy, które
równocześnie są jednostajnie sztywne, tzn. istnieje rosnący ciąg liczb na-
turalnych {νk} taki, że ciąg {fνk } zmierza jednostajnie do identyczności.
Ta ostatnia własność oznacza, że dla czasów wyznaczonych przez ciąg {νk}
dynamika „zamiera” i staje się trywialna, co jest oznaką uporządkowania
układu.

Uwagi bibliograficzne. Doskonałe źródło wiedzy na temat układów
tranzytywnych stanowi przeglądowy artykuł Kolyady i Snohy [KS97].

Własności układów tranzytywnych, ale nie całkowicie tranzytywnych
można znaleźć w artykułach Banksa [Ban97] oraz Alsedy i in. [AdRR99].
Ciekawą charakterystykę własności powracania związanych z grafami skiero-
wanymi podał [Ban99]. Ciekawe własności świadczące o występowaniu pew-
nych form chaosu w układach mieszających podali Xiong i Yang w [XY91].
Elegancką metodę konstrukcji przykładów symbolicznych układów słabo
mieszających, ale nie mieszających podali w [LZ73] Lau i Zane.

5. Twierdzenie Szarkowskiego. Omówimy tu słynne twierdzenie
Szarkowskiego opisujące porządek na zbiorze liczb naturalnych, nazywany
od nazwiska odkrywcy porządkiem Szarkowskiego, o tej własności, że ist-
nienie cyklu o długości k dla pewnego przekształcenia odcinka f wymusza
istnienie cyklu o długości l, jeżeli l występuje w tym specjalnym porządku
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po k. Twierdzenie to nie jest bezpośrednio związane z problemem definio-
wania chaosu dla dyskretnych układów dynamicznych, ale dostarczy nam
pojęć niezbędnych do sformalizowania pewnych twierdzeń w dalszej części
pracy. Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę na pewne aspekty wyników Szar-
kowskiego, które rzadko są prezentowane.

Relację porządku Szarkowskiego oznaczymy symbolem �, czyli zapis k�l
należy rozumieć: „k poprzedza (jest większe od) l w porządku Szarkow-
skiego”.

W dalszej części tego paragrafu wygodnie nam będzie umówić się, że
liczbę 1 = 20 będziemy traktować jako potęgę 2. Porządek Szarkowskiego
w zbiorze liczb naturalnych możemy teraz zapisać tak:

3 � 5 � 7 � . . . � 3 · 2 � 5 · 2 � . . . � 3 · 22 � 5 · 22 � . . . � 23 � 22 � 2 � 1.

Możemy teraz wypowiedzieć słynne twierdzenie, które w literaturze
przedmiotu łączy się z nazwiskiem Szarkowskiego:

Twierdzenie 5.1. Jeżeli przekształcenie f : [0, 1] �→ [0, 1] posiada cykl
długości k, a l jest liczbą mniejszą od k w porządku Szarkowskiego, to f po-
siada także cykl o długości l.

Jako wniosek otrzymujemy, że jeżeli f posiada punkt okresowy o okresie
podstawowym 3, to każda liczba naturalna musi być okresem podstawowym
dla pewnej orbity okresowej f .

Twierdzenie Szarkowskiego w podanej postaci ukazało się w roku 1964
w czasopiśmie Ukrainskij matematiczeskij żurnał [Šar64]. Praca ta zawierała
także inne wyniki, m.in. Szarkowski wykazał, że dla każdej liczby natural-
nej l istnieje funkcja ciągła f : [0, 1] �→ [0, 1], która posiada cykl o długości
l i żadna liczba większa od l w porządku Szarkowskiego nie jest długością
cyklu dla f . Rok później Szarkowski podał w [Šar65] przykład przekształ-
cenia f : [0, 1] �→ [0, 1], które posiada tylko cykle o długości 2n dla każdego
n i żadna inna liczba naturalna nie jest długością cyklu dla f .

Aby zwięźle podsumować rezultaty Szarkowskiego musimy rozbudować
notację o dodatkowe symbole i oznaczenia.

Po pierwsze dokładamy do zbioru liczb naturalnych specjalny element,
który oznaczamy symbolem 2∞. Rozszerzamy teraz porządek Szarkowskiego
na nasz powiększony zbiór N ∪ {2∞}, deklarując, że 2∞ jest większe od
każdej liczby będącej potęgą 2 i mniejsze od wszystkich pozostałych liczb
naturalnych. Nasz poprawiony porządek wygląda teraz tak:

3 � 5 � 7 � . . . � 3 · 2 � 5 · 2 � . . . � 2∞ � . . . � 23 � 22 � 2 � 1.

Dla danego elementu s ∈ N∪{2∞} definiujemy zbiór Sz (s) ⊂ N, którego
elementami są wszystkie liczby naturalne występujące po s w rozszerzonym
porządku Szarkowskiego oraz dodatkowo s pod warunkiem, że s jest liczbą
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naturalną,
Sz(s) = {k ∈ N : s D k}.

Przez Per(f) będziemy oznaczali zbiór wszystkich liczb naturalnych,
które są okresami podstawowymi dla orbit okresowych funkcji f . Możemy
teraz podać cytowane wyżej wyniki Szarkowskiego w jednej „zwartej” po-
staci:

Twierdzenie 5.2. Jeżeli przekształcenie f : [0, 1] �→ [0, 1] jest ciągłe,
to istnieje s ∈ N ∪ {2∞} takie, że Per(f) = Sz(s). Co więcej , dla dowolnego
s ∈ N ∪ {2∞} istnieje takie przekształcenie f : [0, 1] �→ [0, 1], że Per(f) =
Sz(s).

W szczególności każdemu przekształceniu odcinka f możemy przypo-
rządkować jego typ, czyli element s ∈ N ∪ {2∞} taki, że Per(f) = Sz(s).

Uwagi bibliograficzne. Oryginalny dowód w pracy [Šar64], pomimo
że oparty na elementarnych własnościach przekształceń odcinka (własność
Darboux), był długi i zawiły (zob. uwagi Misiurewicza [Mis97]). Na początku
lat 80 powstał prostszy dowód autorstwa Blocka, Guckenhaimera, Misiure-
wicza i Younga [BGMY80]. Właśnie ten dowód można spotkać w najpopu-
larniejszych podręcznikach (np. w książce [Dev86]). W ostatnich latach całą
serię prostych dowodów twierdzenia Szarkowskiego podał tajwański mate-
matyk Bau-Sen Du (zob. [Du04] oraz [Du07]). Twierdzenie Szarkowskiego
stało się impulsem do powstania dynamiki kombinatorycznej, której poświę-
cona jest monografia [ALM00], gdzie można znaleźć np. wersje twierdzenia
Szarkowskiego dla przekształceń okręgu.

6. Wrażliwość na warunki początkowe. Wrażliwość na warunki po-
czątkowe jest powszechnie uważana za jedną z najważniejszych cech charak-
teryzujących układy chaotyczne.

Definicja 6.1. Przekształcenie f :X �→ X jest wrażliwe na warunki
początkowe, jeżeli istnieje stała δ > 0 taka, że w dowolnym otoczeniu U do-
wolnego punktu x ∈ X znajdziemy taki punkt y ∈ U , że ρ(fn(x), fn(y)) ≥ δ
dla pewnej liczby naturalnej n.

Często wrażliwość bywa utożsamiana z tzw. „efektem motyla”, czyli zja-
wiskiem zachodzącym w tych układach, w których nawet niewielka zmiana
warunków początkowych (dowolnie mały błąd popełniony przy wyznacze-
niu punktu startowego, którego orbitę chcemy poznać) prowadzić może do
diametralnie różnych zachowań układu (znaleziona orbita będzie w pewnym
momencie w odległości co najmniej δ od zamierzonej, nawet przy złożeniu,
że potrafimy ściśle wyznaczyć orbitę danego punktu, co rzadko bywa prawdą
w praktyce). „Efekt motyla” i jego konsekwencje stały się sławne dzięki pra-
com Lorenza opisującym szczególny układ równań różniczkowych związany
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z modelem ziemskiej atmosfery [Lor63] (sam Lorentz opisał historię swoich
badań w [Lor00]). Warto jednak wspomnieć, że meteorolodzy mieli świado-
mość, że układ dynamiczny opisujący pogodę musi być wrażliwy na warunki
początkowe (zob. [Hil04]), ale dopiero układ Lorenza pokazał, że wrażliwość
tego typu nie jest bezpośrednio związana ze złożonością układu liczoną np.
w liczbie równań, wymiarów, czy też parametrów potrzebnych do jego opi-
sania. „Efekt motyla” może występować także w dających się prosto opisać
układach.

Sam termin „wrażliwość na warunki początkowe” pochodzi najprawdo-
podobniej od Davida Ruellego, a powyższa definicja wrażliwości stanowi
niewielką modyfikację definicji podanej przez Guckenheimera [Guc79], która
odnosiła się tylko do przekształceń odcinka i zawierała odrobinę słabszy wa-
runek. Definicję tę zmodyfikowali do obecnej postaci najprawdopodobniej
Auslander i Yorke w [AY80].

Naturalnewydaje się uznaniewrażliwości zawarunekkonieczny, abyukład
dynamiczny był chaotyczny. Sama jednak wrażliwość na warunki początkowe
nie oznacza automatycznie, że struktura orbit danego układu będzie skompli-
kowana i trudna do zanalizowania. Dlatego warunek wrażliwości jest jedną ze
składowych wielu definicji chaosu (chaos w sensie Auslandera-Yorke’a, chaos
w sensieDevaneya), a gdy nie pojawia sięwprostw definicji, to jestwłasnością,
która z tej definicji wynika (przykładem mogą tu być tranzytywne układy
o dodatniej entropii topologicznej, czyli tak zwane χ-układy [GW93]). Oczy-
wiście wrażliwość na warunki początkowe jest własnością globalną, dlatego
może się pojawić jako wniosek z innej definicji chaosu tylko, gdy dana definicja
chaosu dotyczy globalnych własności układu dynamicznego.

Jeżeli układ dynamiczny (X, f) jest wrażliwy na warunki początkowe, to
nie może istnieć punkt x ∈ X o tej własności, że dla każdego δ > 0 istnieje
stała ε > 0 taka, że dla dowolnego punktu y z kuli o środku w x i promieniu
δ oraz dla dowolnego n zachodzi

ρ(fn(x), fn(y)) < ε.

Taki punkt x jak wyżej nazywamy punktem równociągłości (punktem stabil-
nym w sensie Lapunowa). Obrazowo mówiąc, punkt x jest stabilny w sensie
Lapunowa, gdy odwzorowanie przypisujące punktowi startowemu jego orbitę
jest ciągłe w x. Wrażliwość na warunki początkowe implikuje niestabilność
w sensie Lapunowa wszystkich punktów przestrzeni X, ale istnieją układy,
które nie są wrażliwe oraz nie posiadają punktów stabilnych w sensie Lapu-
nowa (zob. [Kůr03], [AK03]). Takie układy nie mogą być tranzytywne (zob.
paragraf 8).

Uwagi bibliograficzne. Różne warianty definicji wrażliwości rozważa
w wydanej niedawno pracy Moothathu [Moo07]. Wrażliwe na warunki po-
czątkowe przekształcenia odcinka badał Blokh [Blo82].
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7. Wrażliwość a tranzytywność oraz chaos w sensie Auslandera-
Yorke’a. W poprzednim paragrafie zauważyliśmy, że sama wrażliwość na
warunki początkowe, to za mało, aby nazwać układ chaotycznym. Co prawda
wrażliwość jest własnością globalną, ale jej definicja dopuszcza rozkład ukła-
dów wrażliwych na niezależne podukłady. Jak wiadomo z paragrafu 4 warun-
kiem gwarantującym nierozkładalność układu na topologicznie nietrywialne
(o niepustym wnętrzu) podukłady jest topologiczna tranzytywność. Łącząc
tranzytywność z wrażliwością na warunki początkowe Auslander i Yorke
w [AY80] otrzymali własność, która w myśl naszych dotychczasowych roz-
ważań może stanowić definicję chaosu.

Definicja 7.1. Mówimy, że układ dynamiczny jest chaotyczny w sensie
Auslandera i Yorke’a, jeżeli jest topologicznie tranzytywny i wrażliwy na
warunki początkowe.

Auslander i Yorke wykazali w swoje pracy, że układy minimalne są albo
wrażliwe na warunki początkowe, albo równociągłe. Badanie nad wrażli-
wością układów tranzytywnych, czyli nad chaosem w sensie Auslandera
i Yorke’a nabrały rozpędu dzięki zainteresowaniu definicją chaosu podaną
przez Devaneya. Dlatego też więcej uwagi chaosowi w sensie Definicji 7.1
poświęcimy w następnym paragrafie.

Uwagi bibliograficzne. Podobne definicje (ściśle: równoważne powyż-
szej, gdy przestrzeń fazowa jest zwarta i bez punktów izolowanych) sformuło-
wali (najprawdopodobniej zupełnie niezależnie od [AY80]) Wiggins [Wig92]
oraz Martelli [Mar99]. Zobacz także [MDS98].

Ruette w [Rue05b] zajmowała się chaotycznymi w sensie Auslandera
i Yorke’a podukładami dla przekształceń odcinka.

8. Definicja Li i Yorke’a. Na początku lat 70 zajmujący się dyna-
miką płynów profesor Alan Faller z Uniwersytetu Maryland (University of
Maryland) zainteresował matematyków — Jamesa Yorke’a i Tien-Yiena Li
pracami Lorenza (m.in. [Lor63]), w których opisany był słynny atraktor Lo-
renza, czyli przyciągający zbiór rozwiązań układu równań różniczkowych
zwyczajnych

(8.1)



x′ = α(y − x)
y′ = βx− y − xz
z′ = xy − γz.

Okazuje się, że dla pewnych wartości parametrów α, β i γ rozwiązania
tworzące atraktor posiadają bardzo skomplikowaną dynamikę. Lorenz jako
pierwszy wyznaczył numerycznie ciąg z1, z2, z3, . . . kolejnych maksimów lo-
kalnych składowej z jednego z rozwiązań tego układu należącego do atrak-
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tora, a następnie naszkicował na wykresie zbiór wszystkich par postaci
(zn, zn+1).

Rysunek 1. (a) Przykładowa trajektoria dla układu równań Lorentza (8.1); (b) pary po-
staci (zn, zn+1) dla ciągu maksimów lokalnych współrzędnej z(t) dla tej trajektorii;

(c) wykres funkcji f(x) = 1 −
√

|1 − 2x|, gdzie x ∈ [0, 1].

Otrzymany obraz sugerował, że istnieje funkcja F przeprowadzająca pe-
wien przedział zwarty w siebie, taka, że zn+1 = F (zn), czyli ciąg {zn} był
orbitą pewnego układu dynamicznego na odcinku. Obserwacja ta zainspiro-
wała Li i Yorke’a do bliższego zbadania możliwych zachowań takich układów.

Efektem ich poszukiwań była praca „Period Three Implies Chaos”, która
ukazała się ostatecznie w roku 1975 i prawdopodobnie jest pierwszą pracą,
w której „chaos” pojawia się jako pojęcie matematyczne, choć nie jest ono
jeszcze zdefiniowane w sposób ścisły. Autorzy piszą jednak:

In this paper, we analyze a situation in which the sequence {Fn(x)}
is non-periodic and might be called ”chaotic”.

Główne twierdzenie pracy [LY75] zawiera warunek, gwarantujący, że or-
bity spełniającego go przekształcenia odcinka będą miały skomplikowaną
strukturę. W szczególności, jak obiecuje tytuł artykułu każde przekształce-
nie odcinka posiadające cykl długości 3 będzie chaotyczne w odpowiednio
sformalizowanym sensie.

Twierdzenie 8.1 [Li i Yorke]. Niech f będzie przekształceniem odcinka
[0, 1]. Jeżeli istnieje punkt a ∈ [0, 1] taki , że

f3(a) ≤ a < f(a) < f2(a) lub f3(a) ≥ a > f(a) > f2(a), to:

(1) dla każdej liczby naturalnej k przekształcenie f posiada cykl o długości k;
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(2) istnieje nieprzeliczalny zbiór S, nie zawierający punktów okresowych,
który spełnia następujące warunki :
(a) jeżeli x, y ∈ S i x �= y, to

lim sup
n→∞

|fn(x) − fn(y)| > 0 oraz lim inf
n→∞ |fn(x) − fn(y)| = 0;

(b) jeżeli x ∈ S oraz p ∈ Per(f), to

lim sup
n→∞

|fn(x) − fn(p)| > 0

(tzn. S nie zawiera punktów asymptotycznie okresowych).

Zauważmy, że każdy punkt należący do jakiegoś cyklu długości 3 spełnia
warunek podany w założeniu powyższego twierdzenia.

Publikując swoją pracę Li i Yorke nie wiedzieli, że część ich wyniku
(warunek (1)) jest zaledwie szczególnym przypadkiem o wiele ogólniejszego,
opublikowanego ponad 10 lat wcześniej w [Šar64] twierdzenia Szarkowskiego
(o którym pisaliśmy w paragrafie 5). Jak przyznają Li i Yorke we wspomnie-
niowym artykule [LY00] po odkryciu, że cykl długości 3 wymusza wszystkie
inne długości cykli oraz zauważeniu, że istnieją przekształcenia posiadające
cykl długości 5 bez cyklu długości 3 zaprzestali dalszych badań nad wymu-
szaniem wśród długości cykli, a o twierdzeniu Szarkowskiego dowiedzieli się,
jakiś czas potem podczas konferencji w Berlinie od samego Szarkowskiego.

Wydaje się jednak jasne, że to nie fakt, że zbiór długości cykli dla f jest
równy zbiorowi N, ale właśnie własność opisana przez warunek (2), skło-
niła Li i Yorke do określenia zachowania orbit f jako „chaotycznego”. Wa-
runek (2) można przenieść na przypadek dowolnego układu dynamicznego
(X, f) na przestrzeni metrycznej i oznacza on istnienie dużego w sensie mocy
(nieprzeliczalnego) zbioru S, o tej własności, że każda para różnych i nale-
żących do niego punktów jest parą proksymalną, ale nie asymptotyczną.

Pary proksymalne, ale nie asymptotyczne w układzie (X, f) nazywamy
parami Li i Yorke’a dla f (w literaturze funkcjonuje też nazwa para splą-
tana). Zbiór S ⊂ X nazywamy splątanym (ang. scrambled set), gdy każde
dwa różne punkty tego zbioru tworzą parę Li-Yorka. Nazwa „scrambled set”
została wprowadzona w roku 1983 przez Jaroslava Smı́tala w pracy [Smı́83].
Istnienie nieprzeliczalnego zbioru splątanego posłużyło za punkt wyjścia dla
definicji chaosu w sensie Li i Yorke’a.

Definicja 8.2. Mówimy, że układ (X, f) jest chaotyczny w sensie Li
i Yorke’a, gdy istnieje nieprzeliczalny zbiór splątany S ⊂ X.

Intuicyjnie, orbity dwóch punktów ze zbioru splątanego muszą doskaki-
wać jedna do drugiej dowolnie blisko a potem odskakiwać na pewną odle-
głość nieskończenie wiele razy, ale (przy założeniu zwartości przestrzeni X)
nie może to następować jednocześnie dla wszystkich par punktów (gdy przy
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Rysunek 2. Odległość d = |fn(x1) − fn(x2)| w kolejnych iteracjach dla x1 = 0.25
i x2 = 0.249, gdzie f(x) = 4x(1 − x).

danej iteracji niektóre pary punktów z S będą odskakiwały, inne będą bar-
dzo blisko siebie). Wydaje się więc, że definicja 8.2 opisuje sytuację, w której
trajektorie punktów ze zbioru splatanego muszą się „przeplatać” i mamy do
czynienia z jakimś rodzajem „chaotycznego przemieszania” orbit.

Może się wydawać, że definicja 8.2 jest w pewnym sensie słabsza niż
własność (2) z Twierdzenia 8.1. Nie wymagamy bowiem, aby był spełniony
podpunkt b z tego warunku. Można jednak łatwo udowodnić, że warunek
ten jest zbędny.

Chaos w sensie Li i Yorke’a wydaje się być intuicyjnie bliski wrażliwości
na warunki początkowe, ale nie jest jej równoważny. Jest tak przede wszyst-
kim dlatego, że ma on naturę lokalną. Warunek z definicji pary Li-Yorke’a
możemy wzmocnić żądając, aby dla zbioru splątanego S w układzie (X, f)
istniała taka stała δ > 0, że dla dowolnych punktów x, y ∈ S, x �= y speł-
niony jest warunek

(8.2) lim sup
n→∞

ρ(fn(x), fn(y)) > δ.

Mówimy wówczas, że zbiór S jest δ-splątany, a przekształcenie f , dla którego
istnieje nieprzeliczalny zbiór δ-splatany nazywamy δ-chaotycznym w sensie
Li i Yorke’a. Ta wzmocniona definicja nadal ma charakter lokalny, więc nie
jest równoważna wrażliwości na warunki początkowe. Jeżeli jednak zało-
żymy, że zbiór δ-splątany S jest dodatkowo gęsty w X, to przekształcenie
f będzie wrażliwe na warunki początkowe ze stałą δ/2. Otrzymujemy na-
wet więcej, ponieważ wiemy wtedy, że podczas iteracji punkty ze zbioru
S odskakują od siebie na odległość co najmniej δ wielokrotnie i wielokrotnie
dowolnie blisko siebie powracają.
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Dzięki twierdzeniu Li i Yorke’a wiemy, że istnieją układy dynamiczne na
odcinku [0, 1] posiadające nieprzeliczalne zbiory splątane. Kuchta w [KS89]
wykazał, że warunkiem wystarczającym dla istnienia nieprzeliczalnego zbio-
ru splątanego dla przekształcenia odcinka jest istnienie choć jednej pary
Li-Yorke’a dla f . Twierdzenie to nie jest prawdziwe w ogólnej sytuacji.
W pracy [BDM04] podano przykłady przekształceń posiadających zbiory
splątane o n elementach, które nie mają n+1 elementowych zbiorów spląta-
nych (dla dowolnie ustalonej liczby naturalnej n) oraz odwzorowań o co naj-
wyżej przeliczalnych zbiorach splątanych, które nie są chaotyczne w sensie Li
i Yorke’a. Wykorzystano do tego celu symboliczne układy podstawieniowe
(więcej informacji o układach podstawieniowych można znaleźć w [Kůr03]).
Można też wykazać, że każde przekształcenie odcinka, którego typ Szarkow-
skiego jest liczbą naturalną podzielną przez jakąś liczbę nieparzystą musi
być chaotyczne w sensie Li i Yorke’a. Odwzorowania typu 2n dla pewnego n
naturalnego nigdy nie spełniają tej definicji chaosu, a wśród przekształceń
typu 2∞ można znaleźć oba rodzaje przekształceń (zob. [Rue], oraz [JS86]
i [Smı́86]).

Jak jednak wygląda sytuacja dla innych przestrzeni metrycznych X? Na-
suwają się tu co najmniej dwa naturalne pytania:
(1) Czy można wskazać inne warunki, które gwarantują istnienie nieprzeli-

czalnych zbiorów splątanych?
(2) Jak „duże” mogą być zbiory splątane? Ograniczymy się tu tylko do py-

tania o „wielkość” w sensie topologicznym (zbiór nieprzeliczalny może
być topologicznie bardzo mały, np. nigdzie gęsty).

Znane odpowiedzi na pytanie pierwsze omówimy przede wszystkim
w dalszej części artykułu, gdy będziemy porównywać chaos w sensie Li
i Yorke’a z innymi rodzajami chaosu. Przejdziemy teraz do odpowiedzi na
drugie z nich.

Już w roku 1987 Bruckner i Hu [BH87] zauważyli, że w przypadku prze-
kształceń odcinka zbiory δ-splątane nie mogą być rezydualne. W tym samym
roku Gedeon wykazał w [Ged87], że nawet splątane podzbiory odcinka nie
mogą być rezydualne. Z drugiej strony, można znaleźć w literaturze kon-
strukcje odwzorowań dla których cała przestrzeń jest zbiorem splątanym.
Pierwsze konstrukcje tego typu uzyskano na kostce otwartej (0, 1)n, n ≥ 2
w pracy [Mai97]. W roku 2001, Huang i Ye podali w [HY01] metodę kon-
strukcji układów dynamicznych zadanych przez homeomorfizm na zwartej
i spójnej przestrzeni metrycznej o dowolnym wymiarze topologicznym, dla
których cała przestrzeń jest zbiorem splątanym. Dowodzi to, że definicja
zbioru splątanego jest o wiele słabsza niż zbioru δ-splątanego, gdyż można
wykazać (zob. [BHS08]), że żaden układ dynamiczny na przestrzeni zwartej
nie może posiadać zbioru δ-splątanego (δ > 0) równego całej przestrzeni.
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Można jednak pokazać [BHS08], że każdy zbiór δ-splątany dla układu dy-
namicznego na przestrzeni zwartej wymusza istnienie zbioru δ-splątanego
będącego zbiorem Cantora.

Skoro wiadomo, że układ dynamiczny na odcinku [0, 1] nie może posiadać
rezydualnego podzbioru splątanego, to może chociaż zbiór par chaotycznych
w sensie Li i Yorke’a może być rezydualnym podzbiorem [0, 1]×[0, 1]. W roku
1985 Józef Piórek (zainspirowany uwagami Andrzeja Lasoty) zaproponował
w [Pió85] następującą definicję: układ dynamiczny (X, f) jest generycznie
chaotyczny, gdy zbiór par Li-Yorke’a jest rezydualnym podzbiorem iloczynu
X × X. W artykule [Pió91] Piórek przebadał związek chaosu generycznego
z własnością słabego mieszanie metrycznego względem pełnej miary nie-
zmienniczej (z braku miejsca nie definiujemy tu tego pojęcia). Analizując
rozumowania przedstawione w cytowanej wyżej pracy można wywniosko-
wać, że każdy układ topologicznie słabo mieszający musi być generycznie
chaotyczny. Wynik ten sformułował Anzelm Iwanik [Iwa91]. Co więcej, Iwa-
nik, wykorzystując wyniki Józefa Mycielskiego [Myc64] i Kazimierza Kura-
towskiego [Kur73] dowiódł, że jeżeli R ⊂ X ×X jest zbiorem rezydualnym,
X jest przestrzenią doskonałą, to można wskazać podzbiór S ⊂ X gęsty
w X, który jest co najwyżej przeliczalną sumą mnogościową zbiorów Can-
tora i taki, że S×S ⊂ R. W szczególności, gdy f jest rezydualnie chaotyczne,
to zbiór par Li-Yorke’a spełnia założenia tego twierdzenia. Wyniki te zo-
stały następnie wzmocnione w [Kat98,Mai04]. Obszerne omówienie zagad-
nień związanych z metodą Iwanika wraz z przykładami zastosowań w teorii
układów dynamicznych znajdują się w wykładach Ethana Akina [Aki04] po-
święconym zbiorom Cantora i tzw. zbiorom Mycielskiego, czyli co najwyżej
przeliczalnym sumom mnogościowym zbiorów Cantora.

Jeżeli w definicji chaosu generycznego zastąpimy warunek rezydualności
zbioru par Li-Yorke’a w kwadracie kartezjańskim (X, f), warunkiem gęsto-
ści tego zbioru, otrzymamy ogólniejsze pojęcie chaosu gęstego. Z twierdzenia
Baire’a wynika natychmiast, że każdy układ rezydualnie chaotyczny musi
być gęsto chaotyczny. Implikacja odwrotna nie jest prawdziwa w ogólnym
przypadku [Sno91, Ex. 3.6.], jednak jest spełniona dla kawałkami monoto-
nicznych przekształceń odcinka [0, 1] (tzn. przekształceń o skończonej liczbie
przedziałów monotoniczności). Pytanie, czy każde gęsto chaotyczne prze-
kształcenie odcinka jest generycznie chaotyczne jest nadal otwarte. Z uzy-
skanych dotąd wyników warto wspomnieć, że w pracy [Sno91] podano wa-
runek równoważny generycznemu chaosowi przekształceń odcinka, a Sylvie
Ruette w pracy [Rue05a] wykazała, że każde gęsto chaotyczne przekształce-
nia odcinka musi mieć typ Szarkowskiego równy co najmniej 6.

Porównajmy teraz chaos w sensie Li i Yorke’a z dotychczas przedsta-
wionymi rodzajami chaosu. Jako własność lokalna, zależna tylko od istnie-
nia pewnego nieprzeliczalnego podzbioru splątanego w przestrzeni fazowej,
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z chaosu w sensie Li i Yorke’a nie będzie wynikać żadna z własności glo-
balnych, takich jak chaos Auslandera i Yorke’a, czy wrażliwość na warunki
początkowe. Z drugiej strony istnieją układy chaotyczne w sensie Ausla-
dera i Yorke’a, więc w szczególności także wrażliwe na warunki początkowe,
które nie mają ani jednej pary Li-Yorke’a (są to tzw. układy Sturma, zob.
[BGKM02]). Istnieją także układy chaotyczne w sensie Li i Yorke’a i całko-
wicie tranzytywne (nawet spełniające warunek rozpraszania, zob. [BHM00],
który implikuje całkowita tranzytywność i jest spełniony w każdym układzie
słabo mieszającym), które mimo to nie są wrażliwe na warunki początkowe.
Jak już wspomnieliśmy układy słabo mieszające (a nawet wykazujące tylko
samo rozpraszanie, które jest warunkiem słabszym) są chaotyczne w sensie
Li i Yorke’a.

Badając związki między chaosem w sensie Li i Yorke’a a wrażliwościa
na warunki początkowe, autorzy pracy [AK03] sformułowali definicję, która
w ich zamyśle ma łączyć w sobie wrażliwość na warunki początkowe oraz
chaos w sensie Li i Yorke’a.

Definicja 8.3. Układ (X, f) jest wrażliwy w sensie Li i Yorke’a (ze
stałą wrażliwości δ > 0), gdy dla dowolnego x ∈ X oraz jego dowolnego
otoczenia U ⊂ X istnieje punkt y ∈ U taki, że para (x, y) jest parą Li-
Yorke’a spełniającą warunek

lim sup
i→∞

ρ(f i(x), f i(y)) > δ.

Układ jest więc wrażliwy w sensie Li i Yorke’a, gdy istnieje taka stała
wrażliwości δ > 0, że każdy punkt przestrzeni daje się dowolnie przybliżać
ciągiem punktów, z którymi utworzy on pary δ-splątane.

Znane są przykłady układów chaotycznych w sensie Li i Yorke’a które
nie spełniają Definicji 8.3 ([AK03, str. 1431]). Intuicyjnie wydaje się jasne,
że wrażliwość w sensie Li i Yorke’a powinna implikować istnienie zbioru
splątanego (a nawet δ-splątanego). Hipoteza ta [AK03, Question 2] pozostaje
nadal problemem otwartym.

Uwagi bibliograficzne. Zainteresowanych Czytelników zachęcamy do
zapoznania się z przeglądowym artykułem [BHS08], który zawiera bogaty
zbiór informacji o zbiorach splątanych.

9. Chaos w sensie Devaneya. W roku 1986 ukazała się książka
[Dev86] zawierająca definicję chaosu dla dyskretnych układów dynamicz-
nych.

Definicja 9.4. Układ (X, f) jest chaotyczny w sensie Devaneya, je-
żeli jest topologicznie tranzytywny, zbiór punktów okresowych f jest gęsty
w przestrzeni X oraz f jest wrażliwe na warunki początkowe.
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Formułując swoją definicję Devaney przeanalizował pewne rodziny ukła-
dów dynamicznych, określonych głównie na przestrzeniach fazowych o wy-
miarze 0 (zbiór Cantora) i 1 (okrąg, odcinek), które w opinii wielu badaczy
można uznać za chaotyczne. Następnie wybrał te cechy rozważanych ukła-
dów, które jego zdaniem odpowiadały za występowanie nieregularności. De-
vaney uzasadnił taki dobór własności w definicji chaosu w sposób następu-
jący: topologiczna tranzytywność oznacza nieredukowalność układu, układ
tranzytywny nie może zostać rozbity na topologicznie nietrywialne podu-
kłady, które można by analizować oddzielnie (patrz także dyskusja w para-
grafie 4); o znaczeniu wrażliwość na warunki początkowe już pisaliśmy (patrz
także paragraf 6); gęsty zbiór punktów okresowych to własność pojawiająca
się właśnie w licznych przykładach układów z nieregularną dynamiką, za-
pewnia ona element niestabilnej regularności obecny właśnie w wielu ukła-
dach bez wątpienia zasługujących na miano chaotycznych.

Szybko okazało się, że wymienione wyżej trzy własności definiujące chaos
w sensie Devaneya nie są do końca od siebie niezależne. Jeżeli przestrzeń fa-
zowa jest nieskończoną przestrzenią metryczną (nie potrzeba tu standardo-
wego założenia o zwartości), to każdy tranzytywny układ z gęstym zbiorem
punktów okresowych jest też wrażliwy na warunki początkowe. Z drugiej
strony każdy układ tranzytywny na przestrzeni fazowej z punktami izolowa-
nymi, który ma gęsty zbiór punktów okresowych, redukuje się poprostu do
jednej orbity okresowej. Dlatego w przypadku układów określonych na prze-
strzeniach zawierających nieskończenie wiele punktów chaos w sensie Deva-
neya jest równoważny tranzytywności połączonej z gęstością zbioru punk-
tów okresowych. Wynik ten uzyskały niezależnie trzy zespoły autorów, przy
czym praca [BBC+92] zawierała tylko dowód wspomnianego twierdzenia,
praca [Sil92] była poświęcona dodatkowo pewnym własnościom układów na
przestrzeniach jednowymiarowych, natomiast ostatnia z tych prac [GW93]
zawierała wiele innych wyników.

Aby omówić rezultaty pracy [GW93], musimy wprowadzić parę dodatko-
wych pojęć. E-układem nazywamy każdy tranzytywny układ dynamiczny,
dla którego istnieje niezmiennicza miara ergodyczna dodatnia na wszyst-
kich niepustych zbiorach otwartych. M -układ to tranzytywny układ dyna-
miczny, w którym punkty minimalne są gęste. Dodatkowo, układy tran-
zytywne z gęstym zbiorem punktów okresowych (więc w praktyce układy
chaotyczne w sensie Devaneya) w pracy [GW93] występują jako P -układy.
Każdy układ chaotyczny w sensie Devaneya (P -układ) jest też M -układem,
a każdy M -układ jest E-układem, ale nie odwrotnie. Glasner i Weiss poka-
zali, że każdy nieminimalny E-układ musi być wrażliwy na warunki począt-
kowe, co więcej wykazali, że każdy układ tranzytywny jest albo wrażliwy na
warunki początkowe, albo zbiór punktów, których orbity są gęste pokrywa
się ze zbiorem punktów stabilnych w sensie Lapunowa. Ponieważ ten pierw-
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szy zbiór jest rezydualny (a więc w szczególności gęsty) układy tranzytywne,
ale nie wrażliwe na warunki początkowe, można nazwać prawie równocią-
głymi. Klasa tych układów została dokładnie przebadana w pracy [AAB96],
która stanowi praktycznie kontynuację wyników z [GW93].

Zarzutem jaki można by postawić definicji Devaneya jest konieczność
występowania gęstego zbioru punktów okresowych. Poza układami dyna-
micznymi na odcinku, czy też ogólniej: na grafach topologicznych różnych
od okręgu; warunek ten nie jest związany z topologiczną tranzytywnością,
a dodatkowo istnienie gęstego zbioru punktów okresowych jest często trudne
do udowodnienia. Istnieją nawet nietrywialne układy minimalne, a zatem
nie posiadające żadnych punktów okresowych, których dynamika jest bar-
dzo skomplikowana (są topologicznie mieszające, co pociąga za sobą: wrażli-
wość na warunki początkowe i chaos w sensie Auslandera-Yorke’a oraz chaos
w sensie Li i Yorke’a). Z drugiej strony układy tranzytywne, nawet jeżeli są
wrażliwe na warunki początkowe (chaotyczne w sensie Auslandera-Yorke’a),
ale nie posiadają punktów okresowych, mogą być nieregularne w bardzo
słabym sensie (np. wspominane tu już układy Sturma).

Chaos Devaneya jest własnością globalną, dlatego też żadna z własności
lokalnych takich jak chaos w sensie Li i Yorke’a, chaos dystrybucyjny nie bę-
dzie automatycznie pociągać za sobą warunków Devaneya. Z drugiej strony,
wprost z definicji wynika, że każdy układ chaotyczny w sensie Devaneya musi
być też chaotyczny w sensie Auslandera i Yorke’a. Z pracy Huanga i Ye
[HY02] wynika, że każdy nietrywialny układ tranzytywny z przynajmniej
jednym punktem okresowym musi być chaotyczny w sensie Li i Yorke’a,
w szczególności definicję Li i Yorke’a spełniają układy chaotyczne w sen-
sie Devaneya. Wyniki te poprawił Mai [Mai04], który udowodnił, że każdy
układ tranzytywny, posiadający co najmniej jeden punkt okresowy i wraż-
liwy na warunki początkowe ze stałą 2δ jest też δ-chaotyczny w sensie Li
i Yorke’a.

Dla przestrzeni, które są nazywane grafami topologicznymi chaos Deva-
neya jest równoważny tranzytywności (w przypadku, gdy przestrzenią fa-
zową jest odcinek lub graf nie będący okręgiem), lub tranzytywności i nie-
odwracalności przekształcenia (w przypadku, gdy przestrzenią fazową jest
okrąg). Tranzytywne przekształcenia odcinka mają typ Szarkowskiego co
najmniej 6.

Uwagi bibliograficzne. Układy całkowicie tranzytywne, z gęstym
zbiorem punktów okresowych rozważał Furstenberg w [Fur67], który na-
zywał je F -układami i wykazał, że są one słabo mieszające.

10. Dynamika symboliczna. Niech A = {0, . . . , n − 1}, gdzie n ≥ 1.
Jednostronną (odpowiednio: dwustronną) przestrzenią kodów nad alfabetem
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A nazywamy zbiór wszystkich ciągów nieskończonych (odpowiednio: obu-
stronnie nieskończonych) o wyrazach w A. Dla pary różnych elementów
przestrzeni kodów, czyli ciągów x = {xi} oraz y = {yi} indeksowanych przez
liczby naturalne lub całkowite niech k(x, y) będzie wartością bezwzględną
najbliższego liczby 0 numeru pozycji, na której ciągi te się różnią,

k(x, y) = sup{k ∈ N : xi = yi dla wszystkich |i| < k}.
Wówczas wzór

ρ({xi}, {yi}) =
{
0, gdy x = y
2−k(x,y), gdy x �= y

zadaje metrykę na obu przestrzeniach kodów, z którą przestrzenie te są
zwarte.

W dalszej części tego artykułu będziemy dla oznaczenia przestrzeni ko-
dów obustronnych używali symbolu Σn, a dla przestrzeni kodów jednostron-
nych rezerwujemy symbol Σ+

n .
Definiujemy przekształcenie σ: Σn �→ Σn kładąc y = σ(x), gdzie yi =

xi+1 dla i należącego do odpowiedniego zbioru indeksów (tym samym wzo-
rem definiujemy σ na zbiorze Σ+

n ). Łatwo sprawdzić, że σ jest przekształ-
ceniem ciągłym zadającym układ dynamiczny zwany dalej jednostronnym
(odpowiednio: obustronnym) pełnym przesunięciem na n symbolach. Dzia-
łanie przesunięcia oznaczamy w obu przypadkach grecką literą σ, przy czym
z kontekstu będzie zawsze jasno wynikało, czy mamy do czynienia z prze-
sunięciem na przestrzeni kodów jedno-, czy obustronnych. Każdy podukład
pełnego przesunięcia nazywamy krótko przesunięciem, dodając w razie po-
trzeby, czy jest to przesunięcie jedno-, czy obustronne.

Mimo prostej definicji odwzorowanie σ jest niezwykle istotne w teo-
rii układów dynamicznych. Jest ono chaotyczne w sensie Devaney’a i do-
datkowo mieszające. Można też wykazać, że entropia topologiczna pełnego
przesunięcia na n symbolach jest równa log n (definicję oraz podstawowe
własności entropii podajemy w paragrafie 12). Wiele ciekawych przykładów
układów chaotycznych konstruuje się jako podukłady Σ2 lub Σ+

2 . Jedną ze
standardowych technik dowodzenia chaosu jest wykazanie, że dany układ
jest rozszerzeniem Σn bądź Σ+

n (więcej na ten temat w paragrafie 11).

Uwagi bibliograficzne. Rodzina podukładów (Σn, σ) jest niezwykle
bogata i skomplikowana, należące do niej układy prezentują bardzo szero-
kie spektrum różnorodnych zachowań. Powstało wiele książek poświęconych
tylko tej tematyce. Zainteresowanego czytelnika odsyłamy do [LM95,Kůr03]
lub [Xie96]. Za początki dynamiki symbolicznej uznaje się pracę [MH38]
autorstwa Morse’a i Hedlunda, którzy jako pierwsi spojrzeli na techniki sto-
sowane wcześniej przez różnych autorów (m.in. Hadamarda) od strony ukła-
dów dynamicznych. Więcej informacji historycznych można znaleźć w arty-
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kule [CN08]. Prace [MH40] i [Dow05] zawierają wiele ciekawych informa-
cji na temat konstrukcji minimalnych układów symbolicznych, przy czym
pierwsza z nich dotyczy konstrukcji przy pomocy ciągów Sturma a druga
Toeplitza (są to dwie podstawowe klasy minimalnych układów symbolicz-
nych).

11. Podkowy topologiczne. Jako pierwszą rozpatrzmy propozycję
Smale’a.

11.1. Podkowa Smale’a. Zapoczątkowane przez Poincarégo badania nad
jakościową teorią układów dynamicznych weszły w nową fazę m.in. dzięki re-
zultatom matematyka amerykańskiego, medalisty Fieldsa, Stephana
Smale’a. W czasie pobytu w Brazylii Smale próbował zrozumieć zachowanie
zbiorów rozwiązań równań różniczkowych o bardzo skomplikowanej struk-
turze, które pojawiły się w pracach Cartwright i Littlewooda. Zajmującemu
się dotychczas topologią Smale’owi spory kłopot sprawiało zrozumienie ja-
kościowego zachowania rozwiązań, m.in. dlatego podał opis geometrycznej
konstrukcji, która łatwo poddawała się analizie, a równocześnie zawierała
w sobie skomplikowaną dynamikę, jak u Cartwright i Littlewooda. Przykład
ten to podkowa Smale’a, która stała się punktem wyjścia do rozwoju całej
teorii.

Rozważmy obszar Ω na płaszczyźnie (przedstawiony na Rysunku 3) skła-
dający się z kwadratu jednostkowego R oraz z dwóch półkoli o promieniu
1/2, A i E, przyległych do naprzeciwległych boków kwadratu R. Kwadrat
R podzielono na trzy przystające prostokąty, oznaczone B, C i D, tak, że
R = B ∪C ∪D.

DCBA E

f(D)

f(B)

f(C)
f

Rysunek 3. Podkowa Smale’a

Opiszemy geometryczną konstrukcję pewnego przekształcenia f płasz-
czyzny w siebie. Przekształcenie f będzie złożeniem dwóch przekształceń:
pierwsze z nich jednostajnie rozciąga (ze współczynnikiem µ > 3) obszar
Ω w poziomie, i równocześnie zwęża go w pionie ze współczynnikiem λ < 1

2 ;
drugie ma zakręcić rozciągnięty obszar Ω w podkowę, a następnie nałożyć
ją na obszar Ω w sposób pokazany na Rysunku 3. W efekcie cały obszar
Ω ulega rozciągnięciu i zagięciu w skutek czego f(Ω) ⊂ Ω i część obrazu
f(Ω) jest ponownie nałożona na R. Oczywiście można podać analityczne
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wzory definiujące przekształcenie f gwarantujące, że będzie ono różniczko-
walne.

Dzięki wyborowi współczynników λ < 1/2 oraz µ > 3 punkty prostokąta
B, które po pierwszej iteracji f znajdą się ponownie w R leżą w prostokącie
R0 = f(B)∩R, natomiast dla prostokąta D jest to prostokąt R1 = f(D)∩R.
Oczywiście f(R) ∩ R = R0 ∪ R1 a podstawy tych prostokątów są równe
długości boku R. Podobnie, zbiór

f2(R) ∩ f(R) ∩R = f2(R) ∩R

będzie składał się z 4 poziomych prostokątów, każdy o wysokości λ2. Ogól-
niej, po n iteracjach fn(R)∩R jest sumą 2n poziomo położonych prostoką-
tów o wysokościach λn. Każdy taki prostokąt jest jednoznacznie wyznaczony
przez ciąg a0 . . . an−1 składający się tylko z zer i jedynek według wzoru

Ra0...an−1 = Ra0 ∩ f(Ra1) ∩ . . . ∩ fn−1(Ran−1 )

Możemy określić także zbiory S0 = f−1(R)∩B i S1 = f−1(R)∩D, przy czym
tym razem otrzymamy dwa pionowe prostokąty o szerokości równej µ−1. Na
podobnej zasadzie jak poprzednio określamy Sb0...bn−1 z tą tylko różnicą, że
przeprowadzona konstrukcja będzie prowadzić do coraz węższych, pionowych
prostokątów. Zgodnie z tym opisem, zbiór Sb0...bn

∩Ra0...an
jest prostokątem

o wymiarach λn+1 × µn+1 (zob. Rysunek 4).
Jeżeli teraz wybierzemy dowolny ciąg ω = . . . ω−1, ω0, ω1, ω2, . . . ∈ Σ2,

czyli obustronnie nieskończony ciąg 0 i 1, to na mocy twierdzenia Cantora
poniższy zbiór jest jednopunktowy:

∞⋂
n=1

Sω(1−n)ω(2−n)...ω0 ∩Rω1...ωn
.

Oznaczmy przez xω jedyny element tego zbioru, a ciąg ω nazwijmy adresem
tego punktu. Na podstawie przeprowadzonej konstrukcji, zbiór Λ = {xω :
ω ∈ Σ2} ⊂ Ω jest niezmienniczy dla f , a przekształcenie π : Σ2 �→ Λ jest
homeomorfizmem sprzęgającym układ symboliczny (Σ2, σ) oraz (Λ, f |Λ).
Oznacza to, że dynamika odwzorowania f na Λ jest równie złożona jak dyna-
mika przesunięcia σ, a jak pamiętamy przesunięcia są przykładami układów
chaotycznych w sensie wszystkich przedstawionych dotychczas definicji.

Przedstawiony przykład ma fundamentalne znaczenie dla współczesnej
teorii układów dynamicznych. Okazuje się, że podobny fenomen jak przy
konstrukcji podkowy Smale’a, czyli istnienie sprzężenia lub semisprzężenia
z dynamiką symboliczną ma miejsce w wielu układach dynamicznych. Po-
nieważ układy symboliczne są zazwyczaj łatwiejsze w analizie otrzymujemy
w ten sposób bardzo silne narzędzie do badania złożonych układów dyna-
micznych pojawiających się np. w zastosowaniach.

11.2. Uogólnione podkowy. Przykład Smale’a pokazuje, że jeśli układ dy-
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Rysunek 4. (a) zbiory Rij , (b) zbiory Skl oraz (c) Rij ∩ Skl

namiczny rozciąga, a następnie nakłada (w odpowiedni sposób) jedne zbiory
na inne, to w układzie tym znajduje się podukład o dynamice blisko związa-
nej z dynamiką symboliczną. Obiekty tego typu, „generujące” jak podkowa
Smale’a dynamikę symboliczną nazywane są podkowami, lub uogólnionymi
podkowami.

Posługując się pojęciem podkowy, można zdefiniować chaos jako istnie-
nie podukładu dynamicznego (semi)sprzężonego z dynamiką symboliczną.
Słowo chaos w tym znaczeniu pojawiło się np. w pracach Srzednickiego,
Wójcika i Zgliczyńskiego (zob. przeglądowy artykuł [SWZ05]).

By dla danego układu dynamicznego wskazać uogólnioną podkowę, moż-
na np. zastosować teorię punktów stałych. Pomysł ten pochodzi od Mischa-
ikowa i Mrozka [MM95b] (zastosowano dyskretny indeks Conley’a) oraz Zgli-
czyńskiego [Zgl96] (indeks punktu stałego). Jedną z najważniejszych zalet
tych metod jest możliwość dowodzenia istnienia semi-sprzężenia z układem
symbolicznym przy pomocy obliczeń wykonywanych przez komputer (do-
wody tego typu są ścisłe dzięki kontroli błędów numerycznych). Właśnie
dzięki tym metodom udało się udowodnić istnienie uogólnionej podkowy
dla odwzorowania Poincarégo związanego z układem równań Lorenza (zob.
[MM95a, MM98] i [GZ98]).

Jako ilustrację tego podejścia, przedstawimy tutaj przykład twierdzenia
gwarantującego istnienie podkowy dla odwzorowania dwuwymiarowego (do-
kładniejszy opis metody działającej dla rzeczywistych przestrzeni Banacha
dowolnego wymiaru, wraz z nawiązaniem do twierdzenia Szarkowskiego za-
interesowany Czytelnik znajdzie np. w [Zgl99]). Zakładamy, że f :R2 �→ R2

jest jednostajnie ciągłe (ale równie dobrze można założyć, że f :D �→ D jest
ciągłym odwzorowaniem określonym na pewnym domkniętym zbiorze ogra-
niczonym D ⊂ R2 zawierającym odpowiednie prostokąty). Ustalmy dowolne
c < d oraz niech Bd

c oznacza zbiór prostokątów na płaszczyźnie

Bd
c = {[a, b] × [c, d] ; a < b}.

Mając dany prostokąt N = [a, b] × [c, d] definiujemy jego lewy i prawy bok
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oraz lewą i prawą stronę odpowiednio jako:

L(N) = {a} × [c, d],

SL(N) = (−∞, a) × [c, d],

R(N) = {b} × [c, d],

SR(N) = (b,+∞) × [c, d].

Definicja 11.1. Niech f : R2 �→ R
2 będzie jednostajnie ciągłe, c < d

oraz niech będą dane prostokąty N0, N1 ∈ Bd
c . Mówimy, że odwzorowanie

f nakrywa prostokąt N1 prostokątem N0 (ozn. N0
f

=⇒ N1) gdy:

f(N0) ⊂ R × [c, d]

oraz
f(L(N0)) ⊂ SL(N1), f(R(N0)) ⊂ SR(N1),

lub
f(R(N0)) ⊂ SL(N1), f(L(N0)) ⊂ SR(N1),

Stwierdzenie: „Prostokąt N0 nakrywa N1”, oznacza w języku geometrii,
że na skutek działania funkcji f prostokąt N0 zostaje „rozciągnięty” w taki
sposób, że jego boki po rozciągnięciu znajdują się na prawo i lewo N0 lub
odwrotnie.

Rysunek 5. N0
f

=⇒ N1

Przy pomocy nakrywania możemy zdefiniować podkowę topologiczną bę-
dącą uogólnieniem tej wprowadzonej przez Smale’a.

Definicja 11.2. Niech c < d oraz niech f : R2 �→ R2 będzie jednostaj-
nie ciągłe. Parę prostokątów N0, N1 ∈ Bd

c nazywamy topologiczną podkową

Smale’a dla f , gdy IntN0 ∩ IntN1 = ∅ oraz N0
f

=⇒ N1 i N1
f

=⇒ N0.

Główną zaleta tak postawionej definicji jest następujące twierdzenie
[MM95b, Zgl96].

Twierdzenie 11.3. Niech f :R2 �→ R2 będzie jednostajnie ciągłe, oraz
niech prostokąty N0, N1 tworzą topologiczną podkowę Smale’a dla f . W tej
sytuacji dla dowolnego ciągu indeksów a0, a1, . . . , an−1 ∈ {0, 1}n istnieje
punkt x o okresie podstawowym n, który spełnia warunek f i(x) ∈ IntNai

dla i = 0, . . . , n− 1.
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Jak wiemy, podkowa Smale’a pozwala na wskazanie zbioru Λ i surjekcji
π: Λ �→ Σ2 semisprzęgającej dane odwzorowanie z przesunięciem na Σ2.
Powstaje więc pytanie jak powiązać Twierdzenia 11.3 z konstrukcją Smale’a?
Odpowiedź jest bardzo prosta.

Dla dowolnego ciągu α = a0, . . . , an−1 ∈ {0, 1}n zastosujmy Twierdze-
nie 11.3 otrzymując pewien punkt okresowy pα ∈ R2 . Jeżeli teraz dodatkowo
N1 ∩N2 = ∅ (jak zobaczymy za chwilę jest to istotne założenie), to biorąc

Λ = {pα : α ∈ {0, 1}n, n ≥ 1}
automatycznie otrzymujemy ciągłą surjekcję π. Wystarczy po prostu okre-
ślić π(pα) = α∞, gdzie α∞ ∈ Σ+

2 jest nieskończonym ciągiem okresowym
powstałym przez cykliczne powtarzanie α, a następnie uzupełnić do odwzo-
rowania na całym Λ kładąc f(limi→∞ pαi

) = limi→∞ f(pαi
). Dzięki wa-

runkowi N0 ∩ N1 �= ∅ odwzorowanie π jest dobrze określone oraz równie
łatwo można wykazać jego ciągłość. Gdybyśmy założyli jedynie, że IntN0 ∩
IntN1 �= ∅, to mogło by się np. okazać, że istnieje punkt x0 spełniający

lim
n→∞ p(0n) = x0 = lim

n→∞ p(1n)

i wtedy nie dało by się zdefiniować odwzorowania π w opisany wyżej sposób,
bo ze względu na ciągłość funkcja π musiała by w punkcie x0 przyjmować
jednocześnie obie wartości 0∞, 1∞ ∈ Σ+

2 .
Reasumując powyższe rozważania, zachodzi następujące twierdzenie:

Twierdzenie 11.4. Niech f :R2 �→ R2 będzie jednostajnie ciągłe, oraz
niech rozłączne prostokąty N0, N1 tworzą topologiczną podkowę Smale’a dla
f . Wtedy istnieje zbiór zwarty Λ ⊂ R

2 oraz ciągła surjekcja π: Λ �→ Σ+
2

spełniająca warunek π◦f = σ◦π oraz taka, że π−1({p})∩Per(f) �= ∅ dla do-
wolnego punktu p ∈ Per(σ) (i co najmniej jeden punkt okresowy w π−1({p})
ma ten sam okres podstawowy co p.

Jak wcześniej wspomniano, Twierdzenie 11.4 jest szczególnym przypad-
kiem ogólniejszej metody. Nawet w dwóch wymiarach można używać rów-
noległoboków w miejsce prostokątów, tzn. definiować je nie w R × R ale
w R ⊕ R.

Na Rysunku 6(a) przedstawiono atraktor dla odwzorowania Henona
H(x, y) = (1 + y − ax2, bx) dla klasycznych wartości parametrów a = 1.4,
b = 0.3 (zob. [Hén76]). Rysunek 6(b) przedstawia obraz równoległoboków
A i B przez odwzorowanie H7. Na podstawie przeprowadzonej symulacji
widać, że równoległoboki A i B mogą zostać użyte do otrzymania pod-
kowy topologicznej. W pracy [Zgl97] zaproponowano właśnie taki kształt
zbiorów A oraz B, a następnie, stosując ścisłe obliczenia komputerowe oraz
rozszerzoną wersję Twierdzenia 11.4, wykazano, że H7 zawiera podukład
sprzężony z przesunięciem na dwóch symbolach.
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Rysunek 6. (a) atraktor dla odwzorowania Henona H ,
(b) podkowa topologiczna dla H7.

Alternatywne podejście wprowadza praca [KY01]. Uzyskane wynika po-
zwalają na otrzymanie semi-sprzężenia z układem symbolicznym w nieco
bardziej ogólnej sytuacji (przestrzeń metryczna a nie Banacha; zbiór na któ-
rym pracujemy, może być skomplikowany geometrycznie). Z drugiej strony
wydaje się, że w konkretnych zastosowaniach dowody da się przeprowadzić
jedynie stosując zbiory o jasno określonej geometrycznej strukturze (wielo-
kąty, wielościany itp.), gdyż właśnie ta dodatkowa struktura pozwala na do-
kładne oszacowania błędów przy obliczeniach komputerowych. Dodatkowo,
dzięki zastosowaniu teorii punktów stałych posiadamy informacje o punk-
tach okresowych w konstruowanym zbiorze niezmienniczym (czego nie da się
wywnioskować z czysto topologicznych rozważań). Podobnie jak wcześniej,
podamy niżej najprostszą wersję twierdzenia z pracy [KY01].

Rysunek 7. Topologiczna podkowa Smale’a

W tym celu zdefiniujemy jeszcze jedno pojęcie. Zbiór zwarty i spójny
A nazywamy łącznikiem pomiędzy dwoma danymi zbiorami E0, E1 jeżeli
A ∩ E0 �= ∅ oraz A ∩ E1 �= ∅. Zbiór zwarty i spójny B nazywamy pre-
łącznikiem (pomiędzy E0, E1 ) gdy f(B) jest łącznikiem.

Definicja 11.5. Niech X będzie ośrodkową przestrzenią metryczną,
a f :X �→ X będzie ciągłe. Zbiór Q ⊂ X wraz ze zbiorami E0, E1 ⊂ Q
nazywamy uogólnioną podkową topologiczną dla f , gdy:
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(1) zbiór Q jest zwarty i lokalnie spójny, zbiory E0, E1 są zwarte,
(2) każda składowa spójna Q przecina się niepusto z E0 oraz z E1,
(3) dowolny łącznik A pomiędzy E0 i E1 zawiera co najmniej dwa rozłączne

pre-łączniki.

Rysunek 8. Uogólniona podkowa topologiczna. Zbiory Q, E0 i E1 wraz z ich obrazami za-
znaczono w części (a). W części (b) pokazano przykładowy łącznik z dwoma pre-łącznikami

(ozn. B0 i B1)

Twierdzenie 11.6. Niech X będzie ośrodkową przestrzenią metryczną,
a f :X �→ X będzie ciągłe oraz załóżmy , że zbiór Q ⊂ X wraz z E0, E1 ⊂ Q
tworzy uogólnioną podkową topologiczną dla f . Wtedy istnieje zbiór zwarty
Λ ⊂ Q oraz semisprzężenie π: Λ �→ Σ+

2 . Jeśli dodatkowo f jest homeomorfi-
zmem to można uzyskać semisprzężenie π: Λ �→ Σ2.

Uwagi bibliograficzne. Jeszcze inne podejście do uogólnionych pod-
ków można znaleźć w artykule Blokha i Teoha [BT03].

12. Entropia topologiczna. Z każdym układem dynamicznym na
zwartej przestrzeni fazowej możemy związać liczbę h(f) ∈ [0,∞] nazywaną
entropią topologiczną przekształcenia f . Pojęcie to zostało wprowadzone
w pracy Adlera, Konheima, i McAdrewa [AKM65] jako topologiczny od-
powiednik entropii metrycznej (nazywanej także, od nazwiska odkrywców,
entropią Kołmogorowa-Sinaja), dla której inspiracją była z kolei entropia
Shannona występująca w teorii informacji. Mówiąc obrazowo, entropia to-
pologiczna to wykładniczy współczynnik wzrostu liczby orbit widocznych
w danym układzie przy skończonej precyzji obserwacji. Definicja, którą tu
podamy, nie pochodzi z pracy [AKM65], lecz jest jedną z jej równoważ-
nych postaci (dla układów na przestrzeniach zwartych). Przeformułowanie
definicji entropii zawdzięczamy Bowenowi i Dinaburgowi, którzy zrobili to
niezależnie, Bowen w [Bow71] a Dinaburg w [Din70], i [Din71].

Pozostałe sposoby definiowania entropii, jak i dowody cytowanych w tym
paragrafie twierdzeń, można znaleźć np. w [DGS76, Wal82, Pet83, Rob95].
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Dla liczby naturalnej n definiujemy n-tą metrykę Bowena-Dinaburga na
X, oznaczoną dalej przez ρf

n, kładąc dla x, y ∈ X

ρf
n(x, y) = max

0≤i<n
ρ(f i(x), f i(y)).

Metryka ta mierzy największą z odległości między kolejnymi punktami na-
leżącymi do początkowych segmentów orbit punktów x oraz y o długo-
ści n. Zbiór E jest (n, ε)-oddzielony, gdy ρf

n(x, y) > ε dla każdej pary
x, y ∈ E. Przez s(n, ε, f) będziemy oznaczać moc najliczniejszego zbioru
(n, ε)-oddzielonego dla układu (X, f).

Definicja 12.1. Entropią topologiczną przekształcenia f nazywamy
liczbę h(f) ∈ [0,∞] daną wzorem:

h(f) = lim
ε↘0

lim sup
n→∞

1
n
log s(n, ε, f).

Ponieważ nie zajmujemy się w niniejszej pracy innymi odmianami entro-
pii, będziemy opuszczać często określenie „topologiczna” i mówić po prostu
o „entropii przekształcenia f”.

Załóżmy, że obserwujemy daną przestrzeń metryczną z rozdzielczością
ε > 0, tzn. jesteśmy w stanie rozróżnić 2 punkty tylko wtedy, gdy są od siebie
oddalone o co najmniej ε. Wówczas możemy na raz zobaczyć tylko tyle punk-
tów, ile wynosi moc najliczniejszego zbioru (1, ε)-rozdzielonego. Jeżeli te-
raz pozwolimy działać na obserwowanej przestrzeni przekształceniu f przez
n iteracji, to możemy zliczyć maksymalnie s(n, ε, f) różnych orbit, czyli
tyle ile wynosi liczba elementów najliczniejszego zbioru (n, ε)-oddzielonego
dla układu (X, f). Jeżeli przekształcenie f miesza punktami po przestrzeni
X, wówczas liczba s(n, ε, f) będzie rosnąć. Przejście graniczne pozwala wy-
znaczyć wykładniczy współczynnik asymptotycznego wzrostu liczby orbit.
Drugie przejście graniczne pozwala nam się pozbyć zależności od ε i otrzy-
mujemy liczbę, którą można uważać za miarę wykładniczej prędkości z jaką
wzrasta wraz z n liczba orbit.
(1) Dla każdego k ∈ N zachodzi

h(fk) = h(f×k) = k · h(f).
(2) Dla każdego podukładu (Y, f |Y ) układu dynamicznego (X, f) zachodzi

h(f |Y ) ≤ h(f).

(3) Niech {Xi}n
i=1 będzie rodziną domkniętych podzbiorów X taką, że

n⋃
i=1

Xi = X.
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Załóżmy, że dla każdego i = 1, . . . , n zbiór Xi jest f -niezmienniczy. Wów-
czas

h(f) = max
i=1,...,n

h(f |Xi
).

(4) Niech {Xi}i∈J będzie rodziną domkniętych podzbiorów X taką, że⋃
i∈J Xi = X. Załóżmy, że dla każdego i ∈ J zbiór Xi jest f -niezmien-

niczy. Oznaczmy fi = f |Xi
. Wówczas

h(f) = sup
i∈J

h(fi).

(5) Jeżeli układ dynamiczny (Y, g) jest faktorem układu (X, f), to

h(g) ≤ h(f).

Można podać wzór lepiej wiążący entropię topologiczną układu dyna-
micznego z jego rozszerzeniem. Wzór taki udowodnił Bowen [Bow71] (do-
wód można znaleźć także w [dMvS93, Theorem 7.1]). My ograniczymy się
tylko do podania wniosku z tego twierdzenia:

Twierdzenie 12.2. Jeżeli układ (Y, g) jest faktorem układu (X, f),
a przekształcenie p:X �→ Y jest semisprzężeniem takim, że dla dowolnego
y ∈ Y zbiór p−1(y) jest zbiorem skończonym mocy co najwyżej K (dla pew-
nego ustalonego K ∈ N), to

h(f) = h(g).

Co ciekawe, entropia topologiczna zależy tylko od pewnego podzbioru
przestrzeni fazowej i jest skoncentrowana na zbiorze punktów niewędrują-
cych(2) oznaczonym tu symbolem Ω(f), tzn. h(f) = h(f |Ω(f)). Udowodnił
to Bowen [Bow70], dowód można także znaleźć np. w [ALM00, Lemma 4.1.5].

Cytowane wyżej własności pokazują, że entropia topologiczna jest wła-
snością lokalną. Bardzo łatwo jest skonstruować przykłady nawet z nieskoń-
czoną entropią, ale skoncentrowaną na zbiorze pod każdym względem (to-
pologicznym, teoriomiarowym) małym.

Postrzeganie dodatniej entropii układu jako wyznacznika występowania
w nim chaosu ma długą historię. Już pod koniec lat 60 Furstenberg [Fur67]
nazywa układy o zerowej entropii topologicznej deterministycznymi. W swo-
jej książce [BC92] poświęconej dynamice przekształceń przedziału zwartego,
Block i Coppel zaproponowali, aby za definicję chaosu przyjąć warunek rów-
noważny dodatniej entropii w klasie układów zdefiniowanych na grafach.

Pomimo tego, że entropia jest liczbą rzeczywistą lub ∞, traktowanie jej
jako ilościowej miary chaosu w układzie nie znajduje raczej uzasadnienia
i może prowadzić do paradoksów (zob. [HK]). To raczej jakościowy warunek

(2) ang. nonwandering points, inne polskie tłumaczenie: punkty niebłądzące
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h(f) > 0 jest dobrym wskaźnikiem chaosu. Jak wykazano w [BGKM02] do-
datnia entropia topologiczna implikuje chaos w sensie Li i Yorke’a. Ponieważ
każdy układ tranzytywny i nie wrażliwy na warunki początkowe jest jedno-
stajnie sztywny (patrz paragraf 8 i [AAB96]), zatem ma entropię topolo-
giczną równą 0. Zatem układy tranzytywne o dodatniej entropii są wrażliwe
na warunki początkowe i chaotyczne w sensie Auslandera i Yorke’a. Z drugiej
strony istnieją układy chaotyczne w sensie Auslandera i Yorke, Devaneya,
a nawet mieszające z gęstym zbiorem punktów okresowych mające entro-
pię topologiczną równą 0 (zob. przykład Weissa [Wei71]). Blanchard [Bla92]
zaproponował definicję własności związanej z entropią topologiczną, tzw. en-
tropię jednostajnie dodatnią, która implikuje topologiczne mieszanie.

Dla przekształceń odcinka (ogólniej: grafów topologicznych) entropia to-
pologiczna jest silnie związana z podkowami. Oczywiście „podkowa” oznacza
tu odpowiednio zdefiniowany obiekt stanowiący jednowymiarowy odpowied-
nik podkowy Smale’a.

Definicja 12.3. Skończony zbiór liczący s ≥ 2 odcinków J1, . . . , Js ⊂
[0, 1] o parami rozłącznych wnętrzach nazywamy s-podkową dla przekształ-
cenia odcinka f , gdy f(Ji) ⊃ J1 ∪ . . .∪ Js dla i = 1, . . . , s. Jeżeli dodatkowo
Jk ∩ Jl = ∅ dla k �= l, to mówimy o silnej s-podkowie.

Mówiąc o podkowie J1, . . . , Jn będziemy zakładali zawsze, że odcinki
Ji są uporządkowane zgodnie z naturalnym porządkiem na odcinku [0, 1],
tzn. x ≤ y dla dowolnych i = 1, . . . , s− 1, x ∈ Ji oraz y ∈ Ji+1.

Nazwa „podkowa” została wprowadzona przez Michała Misiurewicza
w [Mis79] właśnie dla podkreślenia podobieństw z podkową Smale’a. Prze-
kształcenia odcinka, których pewna iteracja posiada podkowę nazywane
są także turbulentnymi (ang. turbulent). Określenie to pochodzi od Lasoty
i Yorke’a [LY77] i zostało sformalizowane przez Blocka i Coppela w [BC86].

Wprost z definicji wynika, że każda silna s-podkowa jest także s-pod-
kową. Łatwo także zauważyć, że mając s + 2-podkowę J0, . . . , Js+1 można
z niej otrzymać silną s-podkowę. Wystarczy po prostu usunąć dwa skrajne
przedziały J0 i Js+1, a następnie wskazać najmniejsze podprzedziały Ii ⊂ Ji

o tej własności, że f(Ii) ⊃ J1 ∪ . . . ∪ Js dla i = 1, . . . , s. Da się także
wykazać, że jeśli układ ([0, 1], f) ma s-podkowę, to układ ([0, 1], fn) ma sn-
podkowę, w szczególności, gdy f ma 2-podkowę, to f2 ma silną 2-podkowę
(zob. Rys. 9).

Jeżeli mamy daną silną s+2-podkowę J0, . . . , Js+1, to usuwając odcinki
J0, Js+1 dostajemy silną s-podkowę o dodatkowej własności: Int f(Ji) ⊃
J1∪. . .∪Js. Jeśli teraz rozważymy układ ([0, 1], g) bliski układowi zadanemu
przez f , tzn. spełniający warunek |f(x) − g(x)| < ε dla dowolnego x ∈
[0, 1], a ε będzie dostatecznie małe, to układ J1, . . . , Js będzie s-podkową
także dla g. Stąd natychmiast otrzymujemy:
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Rysunek 9. Konstrukcja 4-podkowy dla (I, f2) przy użyciu 2-podkowy dla (I, f).

Twierdzenie 12.4. Jeśli f ma silną s + 2-podkowę (s ≥ 2), to istnieje
ε > 0 takie, że każdy układ ([0, 1], g) spełniający warunek supx∈[0,1] |f(x) −
g(x)| < ε posiada silną s-podkowę.

Okazuje się, że silna 2-podkowa może prowadzić do semisprzężenia z prze-
sunięciem na 2-symbolach (podobnie jak podkowa Smale’a). Odpowiednia
konstrukcja została przeprowadzona po raz pierwszy prawdopodobnie w pra-
cy [Blo78] (zobacz też [BC92]).

Twierdzenie 12.5. Jeżeli f posiada s-podkowę, to istnieje domknięty
niezmienniczy podzbiór X ⊂ [0, 1] taki , że f |X jest semisprzężone z przesu-
nięciem na s symbolach. W szczególności , h(f) ≥ log s.

Głębszy związek podków z entropią obrazuje poniższe twierdzenie, udo-
wodnione najpierw dla kawałkami monotonicznych odwzorowań odcinka
przez Misiurewicza i Szlenka w [MS80], potem rozszerzone na dowolne od-
wzorowania odcinka [Mis80], w końcu na grafy topologiczne [LM93]. Mówiąc
obrazowo twierdzenie to mówi, że dla przekształceń odcinka entropia jest za-
dana przez podkowy.

Twierdzenie 12.6. Dla dowolnego przekształcenia odcinka f następu-
jące warunki są równoważne:
(1) h(f) > 0;
(2) istnieją ciągi sn, kn takie, że fkn ma sn-podkowę, oraz

lim
n→∞

1
kn

log sn = h(f).

W wyższych wymiarach twierdzenie to nie jest prawdziwe. Istnieją bo-
wiem minimalne układy dynamiczne zadane przez homeomorfizmy na to-
rusie dwuwymiarowym o dodatniej entropii [Ree81], a nawet nawet gładkie
przykłady dyfeomorfizmów minimalnych o dodatniej entropii na rozmaitości
wymiaru 4 [Her81]. Oczywiście żaden układ minimalny nie posiada podu-
kładu niezmienniczego, który byłby (semi)sprzężony z układem symbolicz-
nym, nie może więc mieć nawet uogólnionej podkowy. Okazuje się jednak,
że twierdzenie tego typu pozostaje prawdziwe w przypadku C1+α dyfeomor-
fizmów na rozmaitościach wymiaru 2, tzn. dodatnia entropia topologiczna



Teoria chaosu w ujęciu matematycznym 33

Rysunek 10. (a) 2-podkowa oraz (b) silna 2-podkowa dla pewnego układu
([0, 1], f).

implikuje semi-sprzężenie z przesunięciem [Kat80].
Twierdzenie 12.4 natychmiast implikuje, że entropia topologiczna układu

([0, 1], f) nie może gwałtownie spaść przy odpowiednio małych perturba-
cjach, co z kolei oznacza, że zbiór odwzorowań z dodatnią entropia jest
otwarty w przestrzeni wszystkich ciągłych odwzorowań odcinka z normą
supremum. Z drugiej strony dla dowolnego ε > 0, łatwo można podać przy-
kład funkcji g, kawałkami liniowej i bliskiej identyczności (|g(x) − x| < ε
dla wszystkich x ∈ [0, 1]), która posiada s-podkowę (dla ustalonego s), a za-
tem h(g) ≥ log s. W szczególności dowolnie blisko przekształcenia f(x) = x
(o entropii 0) znajduje się układ o dowolnie dużej entropii, a nawet układ
o entropii nieskończonej. Oznacza to, że entropia jako funkcja z przestrzeni
wszystkich przekształceń odcinka z normą supremum w [0,∞] nie może być
ciągła.

Łącząc powyższe argumenty z twierdzeniem Misiurewicza o zadawaniu
entropii przez podkowy, można wykazać, że entropia jest półciągła z dołu,
tzn. dla dowolnego układu ([0, 1], f) oraz ε > 0 istnieje δ taka, że gdy
supx∈[0,1] |f(x)− g(x)| < δ, to h(f)− ε < h(g) (dowód jest m.in. w [LM93]).

Mimo iż podkowy topologiczne zostały wprowadzone w celu charaktery-
zacji odwzorowań odcinka z dodatnią entropią, ich zastosowanie do badania
dynamiki takich układów jest o wiele szersze.

Np. jeżeli G jest grafem, to dodatnia entropia topologiczna (a zatem
istnienie odpowiedniego k i podukładu sprzężonego z przesunięciem dla fk)
implikuje istnienie podukładu chaotycznego w sensie Devaneya. Jest to część
twierdzenia, udowodnionego przez Li w [Li93] dla przekształceń przedziału,
które potem zostało rozszerzone na przypadek układów dynamicznych zde-
finiowanych na grafach przez Miyazawę w pracach [Miy02] i [Miy04].

Twierdzenie 1.7. Niech f będzie przekształceniem grafu topologicznego
G. Następujące warunki są równoważne:
(1) Przekształcenie f jest topologicznie chaotyczne, tzn. h(f) > 0.
(2) Istnieje domknięty i f -niezmienniczy zbiór D ⊂ G taki, że f |D jest cha-

otyczne w sensie Devaneya.

W sytuacji, gdy rozważamy klasę wszystkich układów dynamicznych
(tzn. nie ograniczamy się do jakieś szczególnej postaci zbioru X), związki
między różnymi rodzajami chaosu bywają bardzo słabe. Można jednak ogra-
niczyć się do układów dynamicznych na ustalonej przestrzeni fazowej, np.
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zapytać (zakładając, że X jest ustaloną zwartą przestrzenią metryczną),
czy każdy układ (X, f) chaotyczny w sensie Devaneya ma dodatnią entropię
topologiczną?

Jeżeli wiadomo już, że każde przekształcenie f pewnego grafu G cha-
otyczne w sensie Devaneya ma dodatnią entropię topologiczną, co wynika
z cytowanego wyżej wyniku Li i Miyazawy (choć jako pierwszy wykazał to
Blokh w [Blo87]), to naturalne jest pytanie, jak mała może być ta entropia?
W pracy [BS03], Balibrea i Snoha postawili problem wyznaczenia (dla danej
zwartej przestrzeni metrycznej X) liczby:

InfD(X) = inf {h(f) : (X, f) chaotyczny w sensie Devaneya}
oraz sprawdzenia, czy infimum to jest realizowane, tzn. czy można mówić
o liczbie

MinD(X) = min {h(f) : (X, f) chaotyczny w sensie Devaneya} .
Wykazali oni następnie, że dla każdej liczby naturalnej n zachodzi
InfD(Sn) = InfD(Tn) = 0, gdzie Sn oznacza n-wymiarową sferę, a Tn to
n-wymiarowy torus oraz jeżeli n ≥ 2, to także InfD(In) = 0, gdzie In to
domknięta n-wymiarowa kostka.

W podsumowaniu pracy [BS03] postawiono wiele pytań, wśród których
znalazły się też następujące:
(1) Czy InfD(M) = 0 dla każdej rozmaitości topologicznej M wymiaru więk-

szego bądź równego 2?
(2) Czy dla rozmaitościM wymiaru większego bądź równego 2 istnieje liczba

MinD(M)?
Jeżeli założymy, że odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna, to pyta-
nie drugie sprowadza się do pytania, czy chaos w sensie Devaneya pociąga za
sobą dodatnią entropię topologiczną dla układów na rozmaitościach? Oba
pytania pozostają nadal otwarte, choć wykazano, że odpowiedź na pyta-
nie pierwsze jest prawdziwa dla nieskończenie wielu (lecz nie wszystkich)
rozmaitości topologicznych ([AKLS99], [KM05]).

Uwagi bibliograficzne. Więcej faktów na temat historii tego ważnego
niezmiennika w teorii dyskretnych układów dynamicznych można znaleźć
w przeglądowym artykule Katoka [Kat07]. Teoria entropii przeżyła w czasie
ostatnich 10–20 lat wyraźny rozkwit. Bogaty zbiór informacji na ten temat
można znaleźć w przygotowywanej do druku publikacji Glasnera i Ye [GY].
Kompendium wiedzy o entropii w wymiarze 1 stanowi monografia [ALM00]
(zob. też [BC92]).

13. Chaos dystrybucyjny. Definicja Li i Yorke’a jest istotnie słabsza
niż definicja Devaneya [HY02] i dodatnia entropia topologiczna [BGKM02].
Zauważono to już dla odwzorowań odcinka [Smı́86], gdzie podano przykład
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odwzorowania klasy 2∞ chaotycznego w sensie Li i Yorke’a, które ze względu
na swój typ Szarkowskiego musi mieć zerową entropię topoogiczną i nie
może być tranzytywne. Zainspirowało to poszukiwania mocniejszej defini-
cji zachowania pary punktów, które byłoby równoważne dodatniej entropii.
Jedno z możliwych rozwiązań zostało zaproponowane przez B. Schweizera
i J. Smı́tala [SS94] w roku 1994.

Ich pomysł opiera się na następującej obserwacji: W definicji Li i Yorke’a
wymaga się aby nieskończenie wiele razy iteracje dwóch punktów oddalały
się od siebie oraz nieskończenie wiele razy dowolnie blisko zbliżały. Auto-
rzy [SS94] w swojej definicji wymagają dodatkowo, aby taka sytuacja miała
miejsce odpowiednio często. Wprowadzają w tym celu pojęcie dolnej i górnej
funkcji dystrybucyjnej dla pary (x, y) (podobne pojęcie pojawia się w teo-
rii probabilistycznych przestrzeni metrycznych [SS83]). Podamy tu definicję
Schweizera i Smı́tala w przypadku dowolnej przestrzeni metrycznej.

Definicja 13.1. Niech (X, f) będzie układem dynamicznym. Dla punk-
tów x, y ∈ X, t ∈ R (oraz dowolnego n ∈ N) określamy

Φ(n)
xy (t) =

1
n
#{i : d(f i(x), f i(y)) < t , 0 ≤ i < n},

Φxy(t) = lim inf
n→∞ Φ(n)

xy (t),

Φ∗
xy(t) = lim sup

n→∞
Φ(n)

xy (t).

Funkcje Φxy,Φ∗
xy : R �→ [0, 1] nazywamy odpowiednio dolną i górną funkcją

dystrybucyjną dla pary (x, y).

Zwróćmy uwagę, że obie funkcje Φxy, Φ∗
xy są niemalejące oraz Φxy ≤ Φ∗

xy.
Jeżeli t ≤ 0, to Φxy(t) = Φ∗

xy(t) = 0, a jeżeli t > diamX, to Φxy(t) =
Φ∗

xy(t) = 1. Przy pomocy tych funkcji definiuje się parę dystrybucyjnie
chaotyczną, co można zrobić na trzy sposoby:

Definicja 13.2. Mówimy, że para (x, y) ∈ X × X jest dystrybucyjnie
chaotyczna typu i, gdzie i = 1, 2, 3 (ozn. DC1, DC2 i DC3), gdy spełnia
warunek:
(DC1) Φ∗

xy(t) = 1 dla dowolnego t > 0 oraz Φxy(s) = 0 dla pewnego s > 0.
(DC2) Φ∗

xy(t) = 1 dla dowolnego t > 0 oraz Φxy(s) < 1 dla pewnego s > 0.
(DC3) Φ∗

xy(t) > Φxy(t) dla argumentów t ∈ J , gdzie J jest pewnym prze-
działem otwartym.

Podobnie jak to miało miejsce dla definicji Li i Yorke’a mówimy, że zbiór
S jest zbiorem dystrybucyjnie splątanym (typu 1, 2 lub 3), gdy każde dwa
różne punkty S są dystrybucyjnie chaotyczne. Na tej samej zasadzie układ
(X, f) jest dystrybucyjnie chaotyczny (typu 1, 2 lub 3), gdy posiada nieprze-
liczalny zbiór dystrybucyjnie splątany danego typu.
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Pary typu DC1, DC2 i DC3 pojawiały się w literaturze stopniowo (zob.
[BSŠ05]) podobnie jak (aktualnie używana) nazwa chaos dystrybucyjny
wprowadzona w 1996 przez B. Schweizera [Sch96] (w pracy [SS94] poja-
wia się nazwa „strong chaos”). Jeśli zestawimy razem Twierdzenia 2.2 i 2.4
z [SS94] to otrzymamy następujący fakt:

Twierdzenie 13.3. Dla dowolnego układu dynamicznego ([0, 1], f) na-
stępujące warunki są równoważne:
(1) f posiada dodatnią entropię topologiczną,
(2) istnieje para DC3 dla f ,
(3) istnieje zbiór doskonały P (w szczególności nieprzeliczalny) taki, że do-

wolne dwa różne punkty x, y ∈ P tworzą parę DC1.

Zwróćmy tutaj uwagę na jeden fakt. Pomimo, że warunki (1) i (3) w po-
wyższym twierdzeniu są równoważne, dotyczą ona całkowicie odmiennego
spojrzenia na dynamikę układu. Entropia topologiczna pyta jak wzrasta
liczba rozróżnialnych orbit w układzie wraz ze wzrostem czasu, gdy tym-
czasem warunek (3) wymaga pewnych specyficznych interakcji pomiędzy
parami punktów z pewnego ustalonego zbioru.

Występowanie w układzie par DC1 wiąże się w pewnym sensie z nieprze-
widywalnością zachowań asymptotycznych układu. Jeżeli obserwujemy taką
parę, to przez wiele iteracji oba punkty poruszają się w dużej odległości od
siebie. Gdy już jesteśmy gotowi powiedzieć, że para jest dystalna (tzn. że
trajektorie nigdy się nie zbliżają) następuje nagła zmiana ich zachowania,
i teraz przez jeszcze większą liczbę iteracji (istotnie większą niż wszystkie
dotychczasowe iteracje) punkty poruszają się blisko siebie. Jesteśmy zatem
gotowi przypuszczać, że początkowe iteracje były mylące i para jest jednak
asymptotyczna. W tym momencie znów następuje zmiana zachowania pary,
która jest kontynuowana podczas liczby iteracji znacznie przekraczającej
wszystkie dotychczasowe, itd.

Entropia topologiczna przenosi się przez sprzężenie topologiczne, w szcze-
gólności na mocy Twierdzenia 13.3, jeśli dwa odwzorowania odcinka są ze
sobą sprzężone, to albo oba posiadają pary DC3 albo oba ich nie posia-
dają (oczywiście to samo tyczy się par DC1 i DC2). Co więcej, ponieważ
w przypadku odwzorowań odcinka dodatnia entropia topologiczna jest za-
chowywana w przypadku małych perturbacji (choć może uciec do nieskoń-
czoności), chaos dystrybucyjny też ma tę własność.

Przenoszenie się definicji chaosu przez topologiczne sprzężenie jest bar-
dzo istotne, gdyż oczekujemy, aby dwa układy o podobnej dynamice były
albo razem chaotyczne albo razem regularne. W ogólnym przypadku można
wykazać, że pary DC1 i DC2 przenoszą się przez topologiczne sprzęże-
nie dowolnych dwóch układów (X, f), (Y, g). Tymczasem już w przypadku
([0, 1]2, f) definicja DC3 zależy od wprowadzonej metryki [BSŠ05], tzn. moż-
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na wskazać przekształcenie f i dwie różne, ale równoważne metryki na [0, 1]2

takie, że w jednej z nich f posiada pary DC3, a w drugiej nie (oczywiście
w obu przypadkach brak jest par DC2). Z tego powodu, rozważając sytuację
X �= [0, 1] zazwyczaj nie mówi się o parach DC3 a jedynie o DC1 i DC2.

Mimo, że istnienie par proksymalnych jest nieodłącznie związane z defi-
nicją chaosu dystrubucyjnego, to układy proksymalne (tzn. takie w których
każda para punktów jest parą proksymalną) nie mogą zawierać par DC1
[Opr] (w układach proksymalnych pary punktów zbliżają się do siebie cy-
klicznie, przy czym częstotliwość tych powrotów zależy od odległości na
którą maja się zbliżyć). Okazuje się także, że równoważność chaosu dystry-
bucyjnego (typu 1) i entropii topologicznej jest mocno powiązana z wymia-
rem przestrzeni. Jeżeli X ma wymiar 2 (tzn. X = [0, 1]2) lub zero (X jest
zbiorem Cantora), to znane są przykłady odwzorowań z entropią topolo-
giczną 0 i parami DC1 [FPS99, WL99] lub też odwzorowania z entropią
dodatnią, ale bez par DC1 [SŠ04, Pik07]. Co ciekawe układy dynamiczne
w obu pracach nie posiadają par DC1, ale zawierają pary DC2 (autorzy
[SŠ04] piszą o tym wprost natomiast dla przykładu [Pik07] można wskazać
nieprzeliczalny zbiór takich par [Opr]).

Pytanie, czy układy z dodatnią entropią topologiczną muszą posiadać
pary DC2, jest ciągle otwarte.

Uwagi bibliograficzne. Ciekawe wprowadzenie w tematykę chaosu
dystrybucyjnego dla odwzorowań odcinka zawiera praca [SSS01]. Badania
nad chaosem dystrybucyjnym i własnością specyfikacji (własnością silniej-
szą niż mieszanie, występująca w wielu układach dynamicznych) podjęto
w [SS00], [BSSS03] i [Opr07]. Dodatkowe informacje o zależnościach mię-
dzy różnymi definicjami chaosu (w tym chaosem dystrybucyjnym) można
znaleźć w [BRS03].

14. Podziękowania. Autorzy pragną podziękować Panu Grzegorzowi
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[ALM00] Alsedà, L. and Llibre, J. and Misiurewicz, M., Combinatorial dynamics and
entropy in dimension one, second ed., Advanced Series in Nonlinear Dynamics,
vol. 5, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 2000.

[Aus88] Auslander, J., Minimal flows and their extensions, North-Holland Mathema-
tics Studies, vol. 153, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1988.

[AY80] Auslander, J. and Yorke, J. A., Interval maps, factors of maps, and chaos,
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Courses], vol. 11, Société Mathématique de France, Paris, 2003.

[KY01] Kennedy, J. and Yorke, J. A., Topological horseshoes, Trans. Amer. Math. Soc.
353 (2001), no. 6, 2513–2530.

[Li93] Li, S. ., ω-chaos and topological entropy, Trans. Amer. Math. Soc. 339 (1993),
no. 1, 243–249.

[LM93] Llibre, J. and Misiurewicz, M., Horseshoes, entropy and periods for graph
maps, Topology 32 (1993), no. 3, 649–664.

[LM95] Lind, D. and Marcus, B., An introduction to symbolic dynamics and coding,
Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

[Lor63] Lorenz, E. N., Deterministic nonperiodic flow, Journal of Atmospheric Sciences
20 (1963), 130–141.

[Lor00] Lorenz, E. N., The butterfly effect, The Chaos Avant-garde: Memories of the
Early Days of Chaos Theory, World Scientific Series on Nonlinear Science,
Series A, vol. 39, World Scientific, (2000), pp. 91–34.

[LY75] Li, T. Y. and Yorke, J. A., Period three implies chaos, Amer. Math. Monthly
82 (1975), no. 10, 985–992.

[LY77] Lasota, A. and Yorke, J. A., On the existence of invariant measures for trans-
formations with strictly turbulent trajectories, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci.
Math. Astronom. Phys. 25 (1977), no. 3, 233–238.

[LY00] Li, T. Y. and Yorke, J. A., Exploring Chaos on an Interval, The Chaos Avant-
garde: Memories of the Early Days of Chaos Theory, World Scientific Series
on Nonlinear Science, Series A, vol. 39, World Scientific, 2000, pp. 201–208.

[LZ73] Lau, K. and Zame, A., On weak mixing of cascades, Math. Systems Theory 6
(1972/73), 307–311.

[Mai97] Mai, J., Continuous maps with the whole space being a scrambled set, Chinese
Sci. Bull. 42 (1997), no. 19, 1603–1606.

[Mai04] Mai, J., Devaney’s chaos implies existence of s-scrambled sets, Proc. Amer.
Math. Soc. 132 (2004), no. 9, 2761–2767 (electronic).

[Mar99] Martelli, M., Introduction to discrete dynamical systems and chaos, Wiley-
Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization, Wiley-Inter-
science, New York, 1999.

[MDS98] Martelli, M. and Dang, M. and Seph, T., Defining chaos, Math. Mag. 71
(1998), no. 2, 112–122.

[MH38] Morse, M. and Hedlund, G. A., Symbolic Dynamics, Amer. J. Math. 60 (1938),
no. 4, 815–866.

[MH40] —, Symbolic dynamics II. Sturmian trajectories, Amer. J. Math. 62 (1940),
1–42.

[Mis79] Misiurewicz, M., Horseshoes for mappings of the interval, Bull. Acad. Polon.
Sci. Sér. Sci. Math. 27 (1979), no. 2, 167–169.



42 D. Kwietniak, P. Oprocha

[Mis80] —, Horseshoes for continuous mappings of an interval, Dynamical systems
(Bressanone, 1978), Liguori, Naples, 1980, pp. 125–135.

[Mis97] —, Remarks on Sharkovsky’s theorem, Amer. Math. Monthly 104 (1997),
no. 9, 846–847.

[Miy02] Miyazawa, M., Chaos and entropy for circle maps, Tokyo J. Math. 25 (2002),
no. 2, 453–458.

[Miy04] —, Chaos and entropy for graph maps, Tokyo J. Math. 27 (2004), no. 1,
221–225.

[MM95a] Mischaikow, K. and Mrozek, M., Chaos in the Lorenz equations: a computer-
assisted proof, Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 32 (1995), no. 1, 66–72.

[MM95b] —, Isolating neighborhoods and chaos, Japan J. Indust. Appl. Math. 12 (1995),
no. 2, 205–236.

[MM98] —, Chaos in the Lorenz equations: a computer assisted proof. II. Details, Math.
Comp. 67 (1998), no. 223, 1023–1046.

[Moo07] Moothathu, T. K. Subrahmonian, Stronger forms of sensitivity for dynamical
systems, Nonlinearity 20 (2007), no. 9, 2115–2126.

[MS80] Misiurewicz, M. and Szlenk, W., Entropy of piecewise monotone mappings,
Studia Math. 67 (1980), no. 1, 45–63.

[Myc64] Mycielski, J., Independent sets in topological algebras, Fund. Math. 55 (1964),
139–147.

[Opr] Oprocha, P., Distributional chaos revisited, Trans. Amer. Math. Soc., to ap-
pear.

[Opr07] —, Specification properties and dense distributional chaos, Discrete Contin.
Dyn. Syst. 17 (2007), no. 4, 821–833.

[Pet83] Petersen, K., Ergodic theory, Cambridge Studies in Advanced Mathematics,
vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 1983.

[Pik07] Piku\la, R., On some notions of chaos in dimension zero, Colloq. Math. 107
(2007), no. 2, 167–177.
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map, Nonlinearity 10 (1997), no. 1, 243–252.

[Zgl99] —, Multidimensional perturbations of one-dimensional maps and stability of
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Chaos Theory from the Mathematical Viewpoint

Abstract. This work is intended as an attempt to survey existing definitions of chaos
for discrete dynamical systems. Discussion is restricted to the setting of topological dyna-
mics, while the measure-theoretic (ergodic theory) and smooth (differentiable dynamical
systems) aspects are omitted as exceeding the scope of this paper. Chaos theory is un-
derstood here as a part of topological dynamics, so aforementioned definitions of chaos
are just examples of particular dynamical system properties, and are considered inside
the framework of the mathematical theory of discrete dynamical systems. It is not the
purpose of this article to study chaos theory understood as a new kind of interdisciplinary
branch of science devoted to nonlinear phenomena.

As for prerequisites, the reader is expected to possess some mathematical maturity,
and to be familiar with basic topology of (compact) metric spaces. No preliminary know-
ledge of the dynamical systems theory is required, however some is recommended.

The first two section are devoted to general discussion of the term „chaos” and con-
tains authors opinion on this subject. To facilitate access to the rest of the article some
relevant material from the dynamical system theory is briefly repeated in the third section.
The next section (Section 4) introduces the notion of topological transitivity along with
some stronger variants, namely topological mixing and weak mixing. Section 5 gives a de-
tailed account of the famous Sharkovskii’s Theorem in its full generality. This is required
for characterization of chaotic interval maps. Sections 6-13 are devoted to various notions
of chaos or related to chaos in dynamical systems. Each section contains an attempt to
motivate the notion, historical background and formal definition followed with a review
of known properties, relations between various notions of chaos, and some relevant open
problems. Section 6 is devoted to a sensitivity to initial conditions – a notion which is
accepted as a basic indicator of chaotic behavior. Section 7 introduces a definition of chaos
according to Auslander and Yorke. Section 8 examines the notion of Li-Yorke pair and
Li-Yorke chaos. Section 9 deals with the definition of chaos introduced in Devaney’s book
(Devaney chaos). Section 10 recalls some facts connected with symbolic dynamics, which
provides a rich source of examples for various interesting behavior, and it is an indispen-
sable tool for exploration of many systems. Section 11 describes the so-called “topological
horseshoes”, which are generalizations of the famous example due to Smale. The existence
of a horseshoe in a given dynamical system proves the existence of a subsystem with a
dynamics similar to some symbolic dynamical system, hence with a very complicated be-
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havior. Section 12 gives a brief exposition of the topological entropy and its relation to
chaos. The review of various notions of chaos ends with section 13, containing description
of distributional chaos.
Key words: topological dynamics, chaos, topological entropy, topological transitivity, to-
pological horseshoe, Li-Yorke chaos, Auslander-Yorke chaos, Devaney chaos, distributional
chaos, Li-Yorke pair, sensitivity.
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