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TEORIO-MIAROWY UKÃLAD DYNAMICZNY, DZIAÃLANIE PÓÃLGRUPY

PRZYKÃLADY

Koncepcja ukÃladu dynamicznego
Abstrakcyjny ukÃlad dynamiczny to zbiór X i jego ewolucja w czasie zadana

rodzina̧ przeksztaÃlceń Tt : X → X (t ∈ time). Czas time może być cia̧gÃly lub
dyskretny (istnieja̧ sposoby przej́scia od jednego modelu do drugiego). Interpretu-
jemy to tak, że punkt x po czasie t wȩdruje do punktu Tt(x). Dlatego zakÃladamy
od razu, że T0 = id (po czasie zero każdy punkt pozostaje tam gdzie byÃl). Poża̧dane
jest aby ,,prawa ewolucji” nie zmieniaÃly siȩ w czasie, to znaczy, aby nie zależaÃly od
chwili pocza̧tkowej (zerowej). Sprowadza siȩ to do prawa skÃladania: Tt+s = Tt ◦Ts.
Mamy wtedy póÃlgrupȩ przeksztaÃlceń z jednościa̧ (czyli elementem neutralnym – jest
nim T0). Jeśli czas jest dyskretny time = N0 lub Z, to caÃla póÃlgrupa zadana jest
jednym przeksztaÃlceniem T = T1 jako potȩgi iteracyjne Tn = Tn. Dla time = Z
T musi być odwracalne i T−1 = T−1. Dla czasu cia̧gÃlego mamy dwa przypadki
time = [0,∞) lub time = R. W tym drugim przypadku każdy Tt musi być
odwracalny i T−t = T−1

t . Rozważa siȩ też dziaÃlania innych póÃlgrup (najczȩściej
grup) np. Zd lub Rd, a nawet grup nieprzemiennych takich jak grupa wolna. My
jednak zajmować siȩ bȩdziemy gÃlównie czasem dyskretnym Z lub N0 (kaskady)
rzadziej czasem cia̧gÃlym R (potoki).

Badaczy ukÃladów dynamicznych interesuje przede wszystkim zachowanie siȩ ukÃladu
po bardzo dÃlugim czasie (bliskim nieskończoności), a w szczególności wÃlasności
statystyczne trajektorii punktów (Tt(x))t∈time. Chodzi tu najczȩściej o graniczne
(przy n → ∞) zachowanie siȩ frekwencji odwiedzania zbioru, tzn. stosunków
#{0≤i<n : T i(x)∈A}

n (gdzie A jest ustalonym podzbiorem X).
Najczȩściej rozważa siȩ sytuacjȩ, gdy zbiór X wyposażony jest w jaka̧ś strukturȩ,

a dziaÃlanie póÃlgrupy Tt jest zgodne z ta̧ struktura̧. Klasycznie istnieja̧ trzy piȩtra
takich struktur:

1. ukÃlady gÃladkie: X ma strukturȩ rozmaitości różniczkowej, a Tt sa̧ dyfeomor-
fizmami,

2. ukÃlady topologiczne: X ma strukturȩ przestrzeni topologicznej (metrycznej),
a Tt sa̧ homeomorfizmami lub przynajmniej cia̧gÃle,

3. ukÃlady miarowe: X ma strukturȩ przestrzeni miarowej, a Tt sa̧ odwzorowa-
niami mierzalnymi zachowuja̧cymi miarȩ.

Struktura 1 oczywíscie implikuje istnienie struktury 2. Okazuje siȩ, też, że przy
pewnych zaÃlożeniach (zwartość) struktura 2 implikuje istnienie struktury 3 (ale
czȩsto na wiele sposobów). Można wiȩc myśleć, że podej́scie 3 jest najogólniejsze.
Teoria ergodyczna zajmuje sie wÃlaśnie tym podej́sciem.



Czas cia̧gÃly versus dyskretny
Przej́scie od czasu cia̧gÃlego do dyskretnego jest bardzo proste: jeśli mamy póÃlgrupȩ

przeksztaÃlceń (Tt)t∈R (lub t ≥ 0) to ograniczaja̧c sie do chwil caÃlkowitych (natu-
ralnych) t ∈ Z (lub t ∈ N0) dostajemy ukÃlad dynamiczny z czasem dyskretnym na
tej samej przestrzeni X. Wtedy odwzorowaniem generuja̧cym caÃle dziaÃlanie jest
T = T1 (tzw. time-one map).

Przej́scie odwrotne jest zagadnieniem o wiele bardziej skomplikowanym. Na to,
aby dane odwzorowanie T mogÃlo być traktowane jako ,,time-one map” dla pewnego
potoku Tt na X musza̧ w szczególności istnieć wszystkie pierwiastki odwzorowania
T , czyli odwzorowania T1/n takie, że Tn

1/n = T . Nie zawsze jest to możliwe. Na
przykÃlad jeśli X = {−1, 1} i T (x) = −x, to nie istnieje pierwiastek drugiego stopnia
T1/2.

Natomiast zawsze możliwe jest zbudowanie potoku na wiȩkszej przestrzeni, tak
aby X byÃl zbiorem T1-niezmienniczym (T1(X) ⊂ X) i żeby T = T1|X . Mianowicie
bierzemy Y = X × [0, 1) i definiujemy potok nastȩpuja̧co:

Tt(x, y) =
{

(x, y + t) gdy y + t < 1
(T (x), 0) gdy y + t = 1.

Dla wiȩkszych t dzielimy t na odpowiednia̧ sumȩ mniejszych liczb i stosujemy zasadȩ
skÃladania. Teraz utożsamiamy X ze zbiorem {(x, 0) : x ∈ X}.

PrzykÃlady
Na tym wykÃladzie skoncentrujemy na dziaÃlaniu póÃlgrupy N0 lub grupy Z na

przestrzeni miarowej probabilistycznej. Innymi sÃlowy bȩdziemy rozważać ukÃlad dy-
namiczny (X, Σ, µ, T ), gdzie (X, Σ, µ) jest przestrzenia̧ probabilistyczna̧, a T : X →
X jest przeksztaÃlceniem mierzalnym (odwracalnym lub nie) zachowuja̧cym miarȩ
przez przeciwobraz. (czyli speÃlniaja̧cymi µ(T−1(A)) = µ(A), ∀A ∈ Σ). W przy-
padku odwracalnym bȩdziemy zakÃladać, że T−1 jest również mierzalne, a wtedy
warunek µ(T (A)) = µ(A) wyniknie automatycznie. Jeśli przestrzeń jest standar-
dowa (Σ jest przeliczalnie generowalna), a T zachwuje mierȩ i jest odwracalne, to
można zmodyfikować T modulo równość odwzorowań prawie wszȩdzie, tak aby T−1

byÃlo mierzalne. Zatem na przestrzeniach standardowych dla odwzorowań odwracal-
nych wystarczy zakÃladać mierzalność i zachowywanie miary.

PRZYKÃLAD 1. Cykl skończony. X = {0, 1, . . . , n − 1}, T (x) = x + 1 mod
n. Widać, że T jest odwracalne i zachowuje miarȩ licza̧ca̧. Aby uzyskać miarȩ
probabilistyczna̧ miarȩ tȩ normujemy: µ(A) = #A

n .

PRZYKÃLAD 2. Translacja. X = Z, T (x) = x + 1. Zachowywana jest miara
licza̧ca (nieskończona). Nie ma niezmienniczych miar probabilistycznych. Można tȩ
przestrzeń uzwarcić, na przykÃlad dodaja̧c punkty −∞ i ∞ i zadaja̧c odwzorowanie
T (−∞) = −∞ i T (∞) = ∞ (bȩda̧ to punkty staÃle przeksztaÃlcenia – tzw. fixpunkty).
Wtedy zachowane bȩda̧ miary probabilistyczne jednopunktowe δ−∞ i δ∞ i wszelkie
ich kombinacje wypukÃle, np. 2

3δ−∞ + 1
3δ∞.

PRZYKÃLAD 3. Obroty okrȩgu. Na okrȩgu jednostkowym (zwanym też torusem)
T = {z : |z| = 1} rozważmy najpierw potok Tt(z) = ze2πit. Można go interpretować



jako sztywny obrót okrȩgu z prȩdkościa̧ ka̧towa̧ 2π/1. Widać, że zachowywana jest
miara Lebesgue’a. Z potoku tego można wyselekcjonować kaskadȩ przyjmuja̧c za
odwzorowanie generuja̧ce S = Tα, gdzie α ∈ [0, 1). Otrzymamy dwa skrajnie
różnia̧ce siȩ przypadki, w zależności od tego, czy α jest wymierne czy nie.

W przypadku wymiernym mnożnik e2πiα jest pierwiatkiem z jedności, zatem
po pewnej liczbie iteracji n bȩdzie on równy 1 (czyli obrót o ka̧t zerowy). Czyli
każda orbita jest cyklem jak w przykÃladzie 1. Jednak caÃly torus zawiera conti-
nuum takich cykli. Oprócz miary Lebesgue’a zachowywana jest każda miara licza̧ca
(unormowana) skupiona na pojedynczej orbicie.

Jeśli α jest niewymierna, to okazuje siȩ, że każda orbita jest nie tylko gȩsta na
torusie, ale też posiada wÃlasność ekwipartycji, to znaczy liczba odwiedzin dowol-
nego Ãluku w n krokach (iteracjach) podzielona przez n da̧ży (gdy n →∞) do unor-
mowanej miary Lebesgue’a tego Ãluku. Fakt ten wykażemy szczegóÃlowo nastȩpnym
razem.

Teoria ergodyczna zawiera w sobie wiele dziaÃlów matematyki. Poniżej podamy
kilka klasycznych przykÃladów ukÃladów miarowych, które pochodza̧ z trzech dziedzin:
teorii procesów stochastycznych, algebry topologicznej i dynamiki topologicznej.
(Nastȩpnym razem!)
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