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Definicja. Niech (X,F , µ) bȩdzie przestrzenia̧ miarowa̧. Transformacja̧ zachowuja̧ca̧
miarȩ nazywamy odwzorowanie T : X → X, które jest mierzalne, tzn. ∀A∈F T−1(A) ∈
F oraz zachowuje miarȩ (przez przeciwobraz), tzn. ∀A∈F µ(T−1(A)) = µ(A).

Transformacje takie można iterować: Tn(x) = T (T (...T (x)...)). Dodatkowo oz-
naczmy przez T 0 identyczność: T 0(x) = x. Każda iteracja Tn (n ≥ 0) jest
mierzalna i zachowuje miarȩ. Iteracje stanowia̧ póÃlgupȩprzemienna̧, (to znaczy
skÃladanie ich jest Ãla̧czne i przemienne. Faktycznie, Tn◦Tm = Tn+m, a dodawanie w
wykÃladniku jest Ãla̧czne i przemienne. Czwórka (X,F , µ, T ) nazywa siȩ (miarowym)
ukÃladem dynamicznym. Interesuja̧ nas trajektorie punktów O(x) = {Tn(x) : n ≥ 0},
w szczególności to, czy i jak czȩsto dana trajektoria odwiedza dany zbiór mierzalny
A.

Fundamentalnym twierdzeniem teorii ukÃladów dynamicznych jest twierdzenie Poincaré
o powrocie (Henri Poincaré, wersja dla miary objȩtości 1890).

Twierdzenie Poincaré. Niech (X,F , µ, T ) bȩdzie ukÃladem dynamicznym, gdzie µ
jest nieujemna̧ miara̧ skończona̧. Niech A ∈ F speÃlnia µ(A) > 0. Wtedy trajektoria
prawie każdego punktu x ∈ A powraca do A nieskończenie wiele razy.

Dowód. Najpierw pokażemy, że zbiór punktów z A, które nigdy nie wracaja̧ do A
ma miarȩ zero. Niech B ⊂ A oznacza ten zbiór. Jest on mierzalny, gdyż

B = A ∩
⋂

n≥1

T−n(Ac).

Teraz T−n(B) jest rozÃla̧czny z A (a wiȩc i z B), gdyż punkty z przekroju tych
zbiorów byÃlyby w A i wpadaÃlyby do B (wiȩc i wracaÃly do A) po n krokach. Podob-
nie T−n(B) i T−(n+m)(B) sa̧ rozÃla̧czne jako przeciwobrazy przez Tn rozÃla̧cznych
zbiorów B i T−m(B). Zatem wszystkie zbiory T−n(B) sa̧ parami rozÃla̧czne, a z
zachowywania miary maja̧ one taka̧ sama̧ miarȩ. Gdyby miara ta byÃla dodatnia,
to ich suma miaÃlaby miarȩ nieskończona̧, co przeczy skończoności miary. Zatem
µ(B) = 0.
Powtarzaja̧c powyższe rozumowanie dla Tn w miejsce T otrzymamy, że zbiór Bn

punktów, które nie wracaja̧ do A pod żadna̧ iteracja̧ odwzorowania Tn, ma miarȩ
zero. Niech A′ = A \ ⋃

n Bn. Po pierwsze µ(A \ A′) = 0 (czyli A′ jest ,,prawie
caÃlym A”), po drugie każdy punkt z A′ powraca do A dla każdego n co najmniej
pod jedna̧ dodatnia̧ iteracja̧ Tn czyli pod T inn (in ≥ 1) czyli po inn zwykÃlych
iteracjach. Ponieważ inn ≥ n otrzymalísmy dowolnie duże czasy powrotu x do A,
a wiȩc jest ich nieskończenie wiele. ¤
Interpretacja: Jeśli mamy ewolucjȩ jakiegoś systemu rza̧dzona̧ nie zmieniaja̧cymi
siȩw czasie prawami, przebiegaja̧ca̧ w ,,przestrzeni stanów” wyposażona̧ w miarȩ



skończona̧ zachowywana̧ w czasie i taka̧, że miara kul otwartych w przestrzeni
stanów jest dodatnia, to po pewnym czasie system przyjmie stan dowolnie bliski
stanu pocza̧tkowego. Przeczy to (pozornie) II zasadzie termodynamiki! Pozornie,
bowiem II zasada termodynamiki mówi wÃlaśnie miȩdzy innymi, że żaden proces
termodynamiczny nie jest w peÃlni stacjonarny (to znaczy nie zachowuje miary,
albo rza̧dza̧ce prawa zmieniaja̧ siȩ w czasie).
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