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Streszczenie

W niniejszej rozprawie zajmujemy si¦ badaniami przestrzeni z prze-
suni¦ciem, czyli ukªadów dynamicznych w postaci (X,σ), gdzie X jest
domkni¦tym i σ-niezmienniczym podzbiorem przestrzeni topologicznej
skªadaj¡cej si¦ ze wszystkich niesko«czonych ci¡gów nad sko«czonym
alfabetem, natomiast σ jest odwzorowaniem przesuniecia. Badania te
dotycz¡ przede wszystkim wªasno±ci dynamicznych tych przestrzeni,
takich jak warto±¢ entropii topologicznej, warto±¢ entropii ci¡gowej,
istnieje par dystrybucyjnie chaotycznych. Oczywistym jest jednak,
»e dynamika przestrzeni pozostaje w ±cisªym zwi¡zku z wªasno±ciami
kombinatorycznymi ci¡gów b¦d¡cych jej elementami.

Praca prezentuje wyniki w cz¦±ci opublikowane w nast¦puj¡cych
publikacjach:

1. M. Fory± On the growth rate of words in generalized Thue-Morse
sequence, Int. J. Comp. Math. 91 (8) (2104), 1627-1634,

2. M. Fory±, W. Huang, J. Li, P. Oprocha Invariant scrambled sets,
uniform rigidity and weak mixing, Israel Journ. Math., DOI:
10.1007/s11856-015-1278-1,

3. M. Fory±, P. Oprocha, P. Wilczy«ski Factor maps and invariant
distributional chaos, J. Di�. Eq., 256 (2014), 475-502,

Struktura pracy przedstawia si¦ nast¦puj¡co. Rozdziaªy 1 oraz 2 sªu»¡
wprowadzeniu podstawowych de�nicji dotycz¡cych ukªadów dynamicz-
nych, ich wªasno±ci dynamicznych oraz symbolicznych ukªadów dyna-
micznych i ich wªasno±ci. W rozdziale 3 zaprezentowana zostaªa kon-
strukcja przestrzeni z przesuni¦ciem generowanej przez niesko«czony
ci¡g, która ma zerow¡ entropi¦ topologiczn¡ oraz dodatni¡ entropi¦
ci¡gow¡. By uzyska¢ wymagane wªasno±ci dynamiczne skupiamy si¦
na odpowiednim wyborze ci¡gu generuj¡cego t¦ przestrze«. Wprowa-
dzamy pewne uogólnienie powszechnie znanego ci¡gu Thuego-Morse'a.
Odwoªuj¡c si¦ do jego blokowej budowy oraz rekurencyjnej de�nicji
otrzymujemy caª¡ klas¦ uogólnionych ci¡gów Thuego-Morse'a, a co z
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tym idzie, nieprzeliczaln¡ klas¦ minimalnych przestrzeni o wymaga-
nych wªasno±ciach. Dowodzimy tak»e, »e warto±ci entropii ci¡gowej
tak skonstruowanych przestrzeni jest ograniczona od góry. Rozdziaª
4 dotyczy przestrzeni z przesuni¦ciem posiadaj¡cych wªasno±¢ specy�-
kacji. W szczególno±ci zajmujemy si¦ problemem istnienia zbioru dys-
trybucyjnie ε-spl¡tanego w przestrzeniach typu so�c. Uzyskane wyniki
podsumowuje twierdzenie podaj¡ce warunki konieczne dla istnienia ?-
spl¡tanego zbioru Cantora i ε-spl¡tanego zbioru Mycielskiego w danej
przestrzeni z przesuni¦ciem. Wyniki przedstawione w rozdziale 5 od-
woªuj¡ si¦ do konstrukcji Katznelsona-Weissa jednostajnie sztywnej i
proksymalnej przestrzeni z przesuni¦ciem nad alfabetem {0, 1}. Pre-
zentujemy dwie mody�kacje oryginalnej konstrukcji pozwalaj¡ce na
otrzymanie dodatkowych wªasno±ci dynamicznych przestrzeni. Pierw-
sza z nich prowadzi do sªabo mieszaj¡cej, jednostajnie sztywnej, prok-
symalnej przestrzeni z przesuni¦ciem. W wyniku drugiej otrzymujemy
jednostajnie sztywn¡ i proksymaln¡ przestrze« z przesuni¦ciem zawie-
raj¡c¡ par¦ DC2.
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Abstract

In the dissertation we focus on the shift spaces, which are dynam-
ical systems of the form (X,σ), where X is a closed and σ-invariant
subset of a topological space consisted of all in�nite sequences over a
�nite alphabet and ? is the shift mapping. The studies concern dynam-
ical properties such as the values of topological and sequence entropy
and the existence of distributionally chaotic pairs. It is clear however,
that the dynamical behaviour of shift spaces is related somehow to the
combinatorial properties of the sequences belonging to the shift space.

The dissertation is partly based on the following publications:

1. M. Fory� On the growth rate of words in generalized Thue-Morse
sequence, Int. J. Comp. Math. 91 (8) (2104), 1627-1634,

2. M. Fory�, W. Huang, J. Li, P. Oprocha Invariant scrambled sets,
uniform rigidity and weak mixing, Israel Journ. Math., DOI:
10.1007/s11856-015-1278-1,

3. M. Fory�, P. Oprocha, P. Wilczyñski Factor maps and invariant
distributional chaos, J. Di�. Eq., 256 (2014), 475-502,

The structure of the dissertation is the following: Chapters 1 and
2 introduce some basic de�nitions and properties concerning dynami-
cal system and symbolic dynamical systems. In chapter 3 we present
the construction of a shift space generated by an in�nite sequence,
which has zero topological entropy and positive sequence entropy. To
obtain such a shift space we focus on the proper choice of the generat-
ing sequence. We introduce some generalization of commonly known
Thue-Morse sequence. Basing on its block structure and recurrence
de�nition we obtain the whole class of the generalized Thue-Morse se-
quences and the uncountable class of minimal shift spaces with the
required properties. In chapter 4 we present problems concerning shift
spaces with the speci�cation property. In particular we focus on the
existence of the ?-scrambled set in so�c shift spaces. We state the
necessary conditions for the existence of the ε-scrambled Cantor set
and ε-scrambled Mycielski set in the shift space. Chapter 5 is basen
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on the Katznelson-Weiss construction of an uniformly rigid, proximal
shift space over the alphabet {0, 1}. We present two modi�cations of
the original construction which allows to obtain some additional dy-
namical properties of the constructed space. In the �rst one we get the
uniformly rigid, proximal and weakly mixing shift space. The second
one leads to the uniformly rigid, proximal shift space with a DC2 pair.
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