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Omówienie celu naukowego i wyników cyklu [H1]–[H11]

IV.1. WstÍp

Niniejsza praca dotyczy uzyskanych przez autora wyników z topologii i dynamiki topo-
logicznej. Wszystkie uzyskane wyniki motywowane by≥y problemami otwartymi pocho-
dzπcymi z literatury lub postawionymi na konferencjach miÍdzynarodowych przez innych
badaczy. Wspólnym mianownikiem prezentowanych niøej wyników jest zastosowanie w
dowodach metod granic odwrotnych. Teoria granic odwrotnych juø wczeúniej dostarczy≥a
wiele waønych konstrukcji w matematyce i okaza≥a siÍ niezastπpionym narzÍdziem w roz-
woju topologii, dynamiki topologicznej oraz algebry. Teoria ta znalaz≥a takøe zastosowana
w innych dziedzinach, takich jak np. geometria, logika, czy ekonomia; zob. np. [52], [59],
[132], [93]. Freudenthal [68] pokaza≥, øe kaøda przestrzeÒ metryczna zwarta jest granicπ
odwrotnπ wieloúcianów o wymiarze pokryciowym nie przekraczajπcym wymiaru tej prze-
strzeni. MardešiÊ [111] poda≥ uogólnienie tego wyniku na przestrzenie zwarte HausdorÄa.
Wyniki te dostarczajπ metod w topologii pozwalajπcych na konstrukcjÍ skomplikowanych
przestrzeni, przy uøyciu prostszych.
Williams [152] pokaza≥, øe kaødy jednowymiarowy, hiperboliczny, atraktor dyfeomor-

fizmu ekspansywnego jest topologicznie sprzÍøony z przesuniÍciem (ang. shift) na granicy
odwrotnej rozmaitoúci jednowymiarowej z rozga≥Ízieniami. Rozszerzajπc wyniki William-
sa, w oparciu o pewne twierdzenia Browna [42] o odwzorowaniach bliskich homeomorfi-
zmom, Barge oraz Martin [16] podali ogólnπ metodÍ konstruowania atraktorów, poprzez
zanurzanie granic odwrotnych w rozmaitoúci niskowymiarowe, prowadzπcπ do uzyskania
dynamiki sprzÍøonej z przesuniÍciem (rozszerzeniem naturalnym) na tychøe granicach;
zob. równieø [45], [116] i [147]. Metoda ta zosta≥a niedawno rozwiniÍta jeszcze dalej dla
parametrycznych rodzin odwzorowaÒ i jest obecnie systematycznie badana [37], [38] pod
nazwπ BBM-ów (od nazwisk Brown-Barge-Martin). Jednπ z zalet tych metod jest równieø
fakt, iø przesuniÍcie zachowuje wiele w≥asnoúci dynamicznych odwzorowania wiπøπcego
[51]. Znane sπ rownieø podobne wyniki o charakterze teorio-miarowym [41]. W ten sposób
moøliwa jest konstrukcja i badanie chaotycznych systemy dynamicznych, posiadajπcych
zbiory niezmiennicze ze skomplikowanπ topologiπ, w oparciu o prostsze systemy i zbiory,
jak np. kawa≥kami monotoniczne odwzorowania topologicznych grafów. Mimo øe wszystkie
omówione tu wyniki autora uzyskane zosta≥y przy uøyciu pewnych aspektów teorii granicy
odwrotnej, nie obejmujπ one tylko jednej metody lub podejúcia. Moøna je podzieliÊ na
cztery g≥ówne grupy:

— Granice odwrotne acyklicznych zbiorów minimalnych potoków [H1].
— Granice odwrotne topologicznych grafów i rozmaitoúci [H2], [H6], [H8], [H9].
— Granice odwrotne pokryÊ grafowych: dynamika na zbiorze Cantora [H3], [H5].
— Granice odwrotne innych kontinuów [H4], [H7], [H10], [H11].

Ponadto, wszystkie wykorzystane metody zawierajπ w sobie nowatorskie elementy i nie
sπ tylko prostymi zastosowaniami istniejπych juø wyników w teorii granic odwrotnych. Z
tych w≥aúnie powodów nie jest moøliwy ujednolicony skrócony opis tych metod, a czytelnik
powinien zapoznaÊ siÍ z nimi w publikacjach autora. Niemniej, w poniøszych rozwaøaniach
szczegó≥owo przedstawiamy uzyskane tymi metodami wyniki wraz z ich motywacjπ oraz
kontekstem w literaturze matematycznej. Rozwaøania te rozpoczynamy od przypomnienia
podstawowych pojÍÊ uøywanych przez autora.
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IV.1.1. Przeliczalne granice odwrotne przestrzeni zwartych

Za≥óømy, øe f : X æ X jest odwzorowaniem1 przestrzeni zwartej X. Granica odwrotna
to przestrzeÒ zdefiniowana w nastÍpujπcy sposób.

lim
Ω≠
{f,X} = {(x1, x2, x3, . . .) œ XN : f(xi+1) = xi}.

Topologia przestrzeni lim
Ω≠
{f,X} jest indukowana z topologii produktowej XN, ze zbiorami

otwartymi o postaci

UΩ = (f i≠1(U), f i≠2(U), . . . , U, f≠1(U), f≠2(U), . . .),

gdzie U jest podzbiorem otwartym i-tej przestrzeni (osi) X, a i przyjmuje w≥asnoúci w
N (zob. np. Twierdzenie 3 na str.79 w [64]). Odwzorowanie f nazywa siÍ odwzorowa-
niem wiπøπcym. Ogólnie rzecz biorπc, zarówno odzorowania wiπøπce, jak i przestrzenie
wspó≥rzÍdnych mogπ róøniÊ siÍ od siebie. W przypadku jednak, gdy mamy do czynienia z
jednym odwzorowaniem wiπøπcym f ustalonej przestrzeni X w siebie, istnieje bardzo uøy-
teczny z punktu widzenia dynamiki homeomorfizm ‡f : lim

Ω≠
{f,X} æ lim

Ω≠
{f,X}, zwany

przesuniÍciem, lub rozszerzeniem naturalnym f , zdefiniowany w nastÍpujπcy sposób

‡f (x1, x2, x3, . . .) = (f(x1), f(x2), f(x3), . . .) = (f(x1), x1, x2, . . .).

Jak dobrze wiadomo, ‡f zachowuje wiele w≥asnoúci dynamicznych f , takich jak w≥asnoúÊ
úledzenia orbit, topologiczne mieszanie, czy topologicznπ entropiÍ [51].

IV.1.2. Granice odwrotne nakryÊ grafowych

Szczególnπ klasÍ granic odwrotnych tworzπ granice odwrotne nakryÊ grafowych, których
autor uøy≥ do osiπgniÍcia wyników w [H3] oraz [H5]. W tym przypadku przez graf rozu-
miemy parÍ G = (V,E) zbiorów skoÒczonych, gdzie E µ V ◊ V . Poprzez wierzcho≥ek w
G rozumiemy tu dowolny element V , a elementy E nazywamy krawÍdziami. Rozwaøane
grafy sπ zawsze krawÍdziowo-surjektywne, tzn. dla kaødego v œ V istniejπ u, w œ V takie,
øe (u, v), (v, w) œ E. Innymi s≥owy, kaødy wierzcho≥ek naleøy do krawÍdzi przychodzπcej i
krawÍdzi wychodzπcej. Odwzorowanie Ï : V1 æ V2 nazywa siÍ homomorfizmem pomiÍdzy
grafami (V1, E1), (V2, E2) jeúli dla kaødej krawÍdzi (u, v) œ E1 zachodzi (Ï(u),Ï(v)) œ E2.
Homomorfzim Ï nazywamy dwukierunkowym jeúli (u, v), (u, vÕ) œ E1 pociπga za sobπ

Ï(v) = Ï(vÕ) oraz (w, u), (wÕ, u) œ E1 pociπga za sobπ Ï(w) = Ï(wÕ). Ï nazywamy na-
kryciem dwukierunkowym jeúli jest odwzorowaniem dwukierunkowym pomiÍdzy grafami
krawÍdziowo-surjektywnymi. Niech G = (Ïi)Œi=0 bÍdzie ciπgiem nakryÊ dwukierunkowych
Ïi : (Vi+1, Ei+1)æ (Vi, Ei), oraz niech

VG = lim
Ω≠
(Vi,Ïi) = {x œ ÎŒi=0Vi : Ïi(xi+1) = xi dla kaødego i ˇ 0}

bÍdzie granicπ odwrotnπ zadanπ przez G. Zdefiniujmy

EG = {e œ VG ◊ VG : ei œ Ei dla kaødego i = 1, 2, . . . }

NastÍpujπcy fakt pochodzi z [143, Lemma 3.5], i stanowi podstawÍ do zastosowaÒ w
badaniu dynamiki na zbiorze Cantora.

Lemat. [143]Niech G = (Ïi)Œi=0 bÍdzie ciπgiem nakryÊ dwukierunkowych Ïi : (Vi+1, Ei+1)æ
(Vi, Ei). Wtedy VG jest zero-wymiarowπ przestrzenia zwartπ metrycznπ a relacja EG wy-
znacza homeomorfizm.

1 Poprzez odwzorowanie zawsze mamy na myúli funkcjÍ ciπg≥π.
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IV.1.3. PojÍcia z topologii

Przez zbiór Cantora rozumiemy dowolnπ przestrzeÒ metrycznπ zwartπ bez punktów izo-
lowanych, o zerowym wymiarze topologicznym; tzn. kaødπ przestrzeÒ homeomorficznπ
ze standardowym trójkowym zbiorem Cantora. Przez kontinuum rozumiemy niezdegene-
rowanπ przestrzeÒ zwartπ spójnπ. Kontinuum nazywamy ≥uko-podobnym2 jeúli jest ono
granicπ odwrotnπ ≥uków. Kontinuum okrÍgo-podobne to takie które jest granicπ odwrot-
nπ okrÍgów. Kofrontier to kontinuum nieprzywiedlnie rozcinajπce p≥aszczyznÍ na dwa
obszary i bÍdπce brzegiem ich obu. Kontinuum nazywamy rozk≥adalnym jeúli jest ono
sumπ dwóch swoich podkontinuów w≥aúciwych. W przeciwnym przypadku kontinuum na-
zywamy nierozk≥adalnym. Kontinuum dziedzicznie rozk≥adalne to kontinuum rozk≥adalne,
którego kaøde podkontinuum jest równieø rozk≥adalne. Podobnie, kontinuum dziedzicznie
nierozk≥adalne to takie w którym kaøde podkontinuum jest nierozk≥adalne. Pseudo-≥uk
jest scharakteryzowany jako dziedzicznie nierozk≥adalne kontinuum ≥uko-podobne (zob.
[25, 94, 118]).

IV.1.4. PojÍcia z topologii dynamicznej

Niech (X, d) bÍdzie przestrzeniπ metrycznπ zwartπ a f : X æ X niech bÍdzie odwzoro-
waniem. Podzbiór A ™ X nazywamy f -niezmienniczym, lub po prostu niezmienniczym,
jeúli f(A) = A. Odwzorowanie f nazywamy

(i) minimalnym jeúli nie zawiera øadnego f -niezmienniczego w≥aúciwego podzbioru do-
mkniÍtego; w takim przypadku X nazywa siÍ przestrzeniπ minimalnπ;

(ii) tranzytywnym jeúli dla dowolnych dwóch podzbiorów otwartych niepustych U, V ™ X
istnieje n œ N takie, øe fn(U) fl V ”= ÿ;

(iii) topologicznie s≥abo mieszajπcym jeúli odwzorowanie produktowe f ◊f jest tranzytyw-
ne;

(iv) topologicznie mieszajπcym jeúli dla dowolnych dwóch zbiorów otwartych niepustych
U, V istnieje N > 0 takie, øe fn(U) fl V ”= ÿ dla wszystkich n ˇ N .

(v) równociπg≥ym jeúli dla kaødego Á > 0 istnieje ” > 0 taka, øe d(x, y) < ” pociπga za
sobπ d(fn(x), fn(y)) < Á dla kaødego n ˇ 0;

(vi) sensytywnym jeúli istnieje ” > 0 taka, øe dla kaødego x œ X oraz Á > 0 istnieje y œ X,
d(x, y) < Á, oraz n œ N spe≥niajπce d(fn(x), fn(y)) > ”.

(vii) chaotycznym w sensie Li-Yorka jeúli istnieje nieprzeliczalny zbiór S µ X taki, øe

lim inf
næŒ

fl(fn(x), fn(y)) = 0

oraz
lim sup
næŒ

fl(fn(x), fn(y)) > 0

dla dowolnych dwóch punktów x, y œ S.

Dla ustalonego Á > 0 oraz n œ N, zbiór A ™ X nazywa siÍ (n, Á)-odseparowanym jeúli
dla x, y œ A, x ”= y, zachodzi d(f j(x), f j(y)) > Á dla pewnego j œ {0, 1, . . . , n ≠ 1}.

2 W literaturze anglojÍzycznej pojÍcie to okreúlane jest s≥owem arc-like continuum. W polskiej litera-
turze wystÍpuje pod nazwπ kontinuum ≥aÒcuchowego, od angielskiego s≥owa chainable. Ze wzglÍdu jednak
na brak moøliwoúci odnalezienia przez autora polskojÍzycznej literatury opisujπcej pojÍcie circle-like con-
tinuum, tree-like continuum, czy G-like continuum obecny autor zdecydowa≥ siÍ przet≥umaczyÊ te s≥owa
w sposób umoøliwiajπcy jednorodne uøywanie tych pojÍÊ. W tej konwencji wspomniane w≥aúnie pojÍcia
noszπ nazwÍ kontinuum okrego-podobnego, drzewo-podobnego, oraz G-podobnego.
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Niech s(n, Á) bÍdzie maksymalnπ liczebnoúciπ (n, Á)-odseparowanego zbioru w X. Wtedy
topologiczna entropia h(f) odwzorowania f jest zdefiniowana nastÍpujπco:

h(f) = lim
Áæ0
lim sup
næŒ

log s(n, Á)
n

.

IV.2. Minimalna przestrzeÒ zwarta Y taka, øe jej kwadrat KartezjaÒ-
ski Y ◊ Y nie jest minimalny [H1]-problem Bruina, Kolyady i
Snohy

W niniejszej pracy, we wspó≥pracy z A. Clarkiem or P. Oprochπ, autor wniós≥ swój wk≥ad
do nastÍpujπcych znanych dwóch problemów otwartych.

Pytanie 1 (Bruin, Kolyada and Snoha, [45]). Czy minimalnoúÊ przestrzeni zachowuje siÍ
w produktach KartezjaÒskich przestrzeni zwartych?

Pytanie 2. (por. Auslander, [6] str.10) Jakie przestrzenie posiadajπ odwzorowanie mini-
malne nieodwracalne?

MinimalnoúÊ produktów KartezjaÒskich przestrzeni minimalnych. Tak jak
z wieloma innymi w≥asnoúciami w topologii i dynamice, jednym z fundamentalnych py-
taÒ jest to czy w≥asnoúÊ bycia przestrzenia zwartπ minimalnπ przenosi siÍ na produkty
KartezjaÒskie takich przestrzeni. Zaskakujπco dotπd nie znano odpowiedzi na to pytanie,
mimo øe dla przestrzeni z w≥asnoúciπ punktu sta≥ego odpowiedü na analogiczne pytanie
znana juø jest od 50 lat [108]. Podstawowe przyk≥ady przestrzeni minimalnych, takie
jak zbiór Cantora, czy okrπg pokazujπ, øe minimalnoúÊ zachowuje siÍ w produktach, ale
jak dotπd ani dowód istnienia takiej w≥asnoúci dla wszystkich przestrzeni zwartych mini-
malnych, ani nawet kandydat na potencjalny kontrprzyk≥ad nie by≥y znane. Co prawda
øaden kwadrat homeomorfizmu (h, h) : X ◊ X æ X ◊ X nie jest minimalny, jako øe
przekπtna Â = {(x, x) |x œ X} jest zawsze podzbiorem niezmienniczym, niemniej w pro-
dukcie KartezjaÒskim istniejπ równieø inne homeomorfizmy, które nie rozk≥adajπ siÍ na
produkt KartezjaÒski homeomorfizmów wyjúciowej przestrzeni i w ten sposób moøliwe jest
znalezienie homeomorfizmów minimalnych w produkcie. Niemniej w niniejszym artykule
ostatecznie rozwiπzujemy wyøej wspomniany problem otwarty, poprzez kontrukcjÍ ca≥ej
rodziny minimalnych kontinuów takich, øe dowolna potÍga KartezjaÒska kaødego z nich
nie jest przestrzeniπ minimalnπ. Kaøda z tych przestrzeni dopuszcza monotoniczne odwzo-
rowanie na zawieszenie minimalnego homeomorfizmu zbioru Kantora, a homeomorfizmy
które posiada sπ rozszerzeniami minimalnych homeomorfizmów tego zawieszenia. Warto
odnotowaÊ fakt, øe na mocy wyników Dirbáka [58] podobne kontrprzyk≥ady nie istniejπ
dla potoków. W tym przypadku minimalnoúÊ zachowuje siÍ w produkcie KartezjaÒskim.
Odwzorowania minimalne nieodwracalne. Pod koniec lat 60-tych minionego

wieku, Auslander [6] postawi≥ problem istnienia odwzorowaÒ minimalnych nieodwracal-
nych. We wspólnej pracy z Yorkiem pokaza≥ nastÍpnie, øe odwzorowania o takich w≥a-
snoúciach istniejπ na zbiorze Cantora [8]. W 1979 Auslander oraz Katznelson pokazali,
øe okrπg nie posiada takich odwzorowaÒ, mimo tego iø posiada minimalne homeomorfi-
zmy. W 2001 Kolyada, Snoha i Trofimchuk skonstruowali odpowiednie odwzorowania na
powierzchni torusa, udowadniajπc równieø, øe dowolny minimalny homeomorfizm bÍdπcy
produktem skoúnym i posiadajπcy parÍ symptotycznπ, posiada faktor prawie 1-do-1, któ-
ry jest nieodwracalnym odwzorowaniem minimalnym na T2 [95]. Konstrukcja ta zosta≥a
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zmodyfikowana przez Bruina, KolyadÍ oraz SnohÍ w 2003 [45], prowadzπc do uzyska-
nia do uzyskania odwzorowania minimalnego nieodwracalnego na pewnym jednorodnym
kontinuum, posiadajπcym w≥asnoúÊ punktu sta≥ego ze wzglÍdu na homeomorfizmy. Tywo-
niuk [148] pokaza≥, ze solenoidy, w odróønieniu od okrÍgu, posiadajπ zarówno injektywne
jak i nieodwracalne odwzorowania minimalne. Powiπzanym, d≥ugo otwartym problemem
by≥o pytanie czy okrπg jest jedynym kontinuum minimalnym którego wszystkie odwzoro-
wania minimalne sπ homeomorfizmami. Niedawno, Downarowicz, Snoha oraz Tywoniuk
[60] udzielili ostatecznie odpowiedzi na to pytanie, konstruujπc rodzinÍ przyk≥adów, tzw.
przestrzeni S≥owackich, posiadajπcych te same w≥asnoúci. åciúlej mowiπc, grupa home-
omorfizmów kaødej z tych przestrzeni jest cykliczna i generowana przez homeomorfizm
minimalny, ale øadna z nich nie posiada odwzorowaÒ minimalnych nieodwracalnych. Bez
wzglÍdu na wspomniane powyøej wyniki, pytanie o to kóre przestrzenie posiadajπ odwzo-
rowania minimalne nieodwracalne pozostaje trudnym problemem otwartym.W niniejszym
artykule odkrywamy nowπ, bardzo szerokπ klasÍ przestrzeni posiadajπcych takie odwzo-
rowania, która obejmuje wszystkie skoÒczenie wymiarowe przestrzenie metryczne zwarte
posiadajπce aperiodyczny potok minimalny. Wúród konkretnych przyk≥adów takich prze-
strzeni warto tu wymieniÊ pewne rozmaitoúci o zerowej charakterystyce Eulera, zbiory
minimalne Denjoy na powierzchni torusa, czy zbiory minimalne Kuberberg, pochodzπce
z kontrprzyk≥adów do Hipotezy Seiferta [100].

Twierdzenie 1. Niech Ï : M ◊ R æ M bÍdzie ciπg≥ym, aperiodycznym potokiem mini-
malnym na przestrzenie metrycznej zwartej M skoÒczonego wymiaru. Istnieje generyczny
zbiór parametrów t œ R takich, øe homeomorfizm Ft, odpowiadajπcy czasowi t w potoku,
posiada rozszerzenie prawie 1-do-1 f : M æM , które jest nieodwracalnym odwzorowaniem
minimalnym.

Odwzorowania te zosta≥y uzyskane przy pomocy granic odwrotnych, metodπ motywo-
wanπ podejúciem Aartsa i Oversteegena, z pomocπ którego skonstruowali oni tranzytywny
homeomorfizm Dywanu SierpiÒskiego w [1]. Nowatorski variant tej metody jest nastÍpnie
uøyty do zmodyfikowania potoków minimalnych na zawieszeniach zbioru Cantora, tak aby
uzyskaÊ minimalne kontinua, bez minimalnoúci w potÍgach KartezjaÒskich.

Twierdzenie 2. Niech (C, h) bÍdzie minimalnym homeomorfizmem zbioru Cantora C.
Istnieje (X,F ) bÍdπce zawieszeniem minimalnym (C, h), kontinuum Y , minimalny home-
omorfizm (Y,H) oraz faktor fi : (Y,H)æ (X,F ) taki, øe:

(i) fi jest prawie 1-do-1,
(ii) wszystkie w≥ókna niezdegenerowane fi≠1(q) sπ pseudo-≥ukami,
(iii) istnieje kompozanta W µ Y taka, øe jeúli |fi≠1(x)| > 1 to fi≠1(x) µ W .
(iv) lim|i|æŒ diamH i (fi≠1(x)) = 0 dla kaødego x.

Twierdzenie 3. Istnieje kontinuum metryczne Y , posiadajπce homeomorfizmy minimalne,
takie øe dla Y ◊ Y nie istniejπ øadne homeomorfizmy minimalne.

Powyøsze kontinua przypominajπ przestrzenie S≥owackie Downarowicza, Snohy i Ty-
woniuka, uzyskane przez wysadzenie gÍstej orbity i zastπpienie jej ciπgiem krzywych
sin(1/x) o úrednicach malejπcych do zera. Wprowadzony przez nas metodπ granic odwrot-
nych analogiczny ciπg pseudo-≥uków, powoduje sztywnoúÊ homeomorfizmów po wspó≥rzÍd-
nych, oraz prawie-cyklicznoúÊ grupy homeomorfizmów, tzn. grupa ta jest izomorficzna z Z
lub Z¢Z2. Zaczynajπc naszπ konstrukcjÍ od zbiorów minimalnych Denjoy na powierzchni
torusa, otrzymujemy nastÍpujπcy wynik.
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Rysunek 1. Struktura W ◊W z pseudo-≥ukami P oraz ≥ukami A

Twierdzenie 4. Istnieje homeomorfizm powierzchni torusa Ï : T2 æ T2, homotopijny
z identycznoúcia, ze zbiorem minimalnym Y , takim øe Y ◊ Y nie dopuszcza øadnych
homeomorfizmów minimalnych.

IV.3. Pseudo-okrπg jako atraktor typu BirkhoÄa [H8]-pytanie T. Jägera

Niniejsza publikacja powsta≥a we wspó≥pracy z P. Oprochπ. Zgdonie z najpowszechniej
uøywanπ definicjπ, atraktor to zbiór domkniÍty niezmienniczy z izolujπcym otoczeniem.
Wielu autorów wymaga dodatkowo, aby w zbiorze tym isnia≥a takøe orbita gÍsta, tzn. aby
odwzorowanie by≥o na nim tranzytywne. Innymi s≥owy, oczekuje siÍ aby atraktor by≥ w
pewnym sensie nierozk≥adalny. Milnor ujmuje to zagadnienie jeszcze szerzej wymagajπc
aby przyciπganie do atraktora by≥o w pewnym sensie obserwowalne, tzn. prawdopodo-
bieÒstwo, øe punkt bÍdzie zbiega≥ do atraktora jest dodatnie, i øaden podzbiór w≥aúciwy
atraktora nie posiada takiej w≥asnoúÊ (zob. [114] dla zapoznania sie z szerszym opisem oraz
historiπ tego zegadnienia). Niestety, gdy mowa juø o dziwnym lub chaotycznym atraktorze
jeszcze trudniej znaleüÊ w literaturze jednπ funkcjonujπcπ powszechnie definicjÍ. Veerman
[149] nazywa atraktor w S1◊R dziwnym jeúli zawiera on dwa punkty o innych wymiernych
numerach obrotu. W takim wypadku dynamikÍ z nim zwiπzanπ nazywa siÍ chaosem rota-
cyjnym [50]. Pierwsze przyk≥ady dziwnych atraktorów zosta≥y odkryte przez BirkhoÄa [27]
w 1932. Mówiπc najogólniej, atraktory BirkhoÄa pochodzπ od pewnych dysypatywnych
odwzorowaÒ f = (f1, f2) : S1 ◊ R æ S1 ◊ R spe≥niajπcych warunek skrÍcenia (ang. twist
condition), tzn. supxœS1◊R | det(Df(x))| < 1 oraz

ˆ
ˆyf1(x, y) > ” > 0. Odwzorowaniom

tym, jak i atraktorom BirkhoÄa poúwiÍcono sporo uwagi w literaturze matematycznej
(zob. np. [104], [49]). W przystÍpny sposób zjawisko to jest opisane w ksiπøce Arrowsmitha
i Place’a [5].
Nazwa ”dziwny atraktor” jest podyktowana faktem wspó≥istnienia punktów z roønymi

liczbami obrotu, chociaø stosuje siÍ do objektów jednowymiarowych leøπcych w przeciÍciu
zstÍpujπcego ciπgu pierúcieni, co raøπco odróønia je od sytuacji na okrÍgu, którego home-
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omorfizmy zawsze posiadajπ jednπ wspólnπ liczbÍ obrotu dla wszystkich punktów. Intuicja
ta znajduje takøe potwierdzenie w wyniku Barga i Gillette [18], którzy pokazali øe dla
atraktrów bÍdπcych kofrontierami, wspó≥istnienie roønych liczb obrotu pociπga za sobπ
topologicznπ nierozk≥adalnoúÊ tych kontinuów. W tym kontekúcie najdziwniejszym atrak-
torem jakiego moøna oczekiwaÊ w tej sytuacji jest skonstruowany w 1951 pseudo-okrπg
R.H. Binga [25]. Jest on scharakteryzowany jako rozcinajπce p≥aszczyznÍ okrÍgo-podobne
kontinuum dziedzicznie nierozk≥adalne. W szczególnoúci pseudo-okrπg jest unikalnym ko-
frontierem. Kaøde jego podkontinuum jest topologicznie równowaøne z pseudo-≥ukiem. Ze
wzglÍdu na tπ lokalnπ w≥asnoúÊ samopodobieÒstwa, pseudo-okrπg jest czasem okreúlany
mianem fraktala. Po oko≥o dekadzie od czasu jego piewszej konstrukcji okaza≥o sie, øe
pseudo-okrπg nie jest jednorodny [66, 139], w kontraúcie do jednorodnoúci pseudo-≥uku.
Co wiÍcej, Kennedy i Rogers [90] pokazali, øe jest on nieprzeliczalnie niejednorodny, tzn.
dzia≥anie grupy homeomorfizmów na tej przestrzeni ma nieskoÒczenie wiele orbit (czyli
jest nieskoÒczenie wiele typów punktów). Interesujπcπ w≥asnoúciπ jest równieø fakt, øe
uzwarcenie dwupunktowe nakrycia uniwersalnego pseudo-okrÍgu jest pseudo-≥ukiem, ale
øadne podkontinuum tego nakrycia nie nakrywa ca≥ego pseudo-≥uku. Zjawisko to, kon-
trastujπce z w≥asnoúciami okrÍgu i jego nakrycia uniwersalnego, jest po czÍúci zwiπzane z
wynikiem Rogersa: pseudo-okrπg nie jest obrazem ciπg≥ym pseudo-≥uku [140].
Przypomnijmy, øe pseudo-okrπg posiada wymierne obroty, rozszerzajπce siÍ zarówno

do zachowujπcych jak i odwracajπcych orientacjÍ homeomorfizmów sfery dwuwymiarowej
[35, 90]. M. Handel [74] pokaza≥, øe pseudo-okrπg moøe wystπpiÊ jako zbiór minimalny
C
Œ-g≥adkiego dyfeomorfizmu p≥aszczyzny zachowujπcego pole. Powiπzany przyk≥ad na
p≥aszczyünie zespolonej poda≥ M. Herman [77]. DoúÊ niedawno wynik Hermana zosta≥
ulepszony przez Chéritata [53], który pokaza≥, øe pseudo-okrπg moøe takøe wystπpiÊ jako
dysk Siegela. Wartym odnotowania jest takøe fakt, iø konstrukcjÍ Handela moøna ≥atwo
zmodyfikowaÊ tak, aby pseudo-okrπg by≥ dodatkowo atraktorem (kosztem utraty w≥asno-
úci zachowywania pola). Niemniej, w takim przypadku pseudo-okrπg nie by≥by dziwnym
atraktorem (w sensie definicji Veermana), jako øe konstrukcja metodπ Anosova-Katoka,
uøytπ przez Handela, zawsze daje tu dobrze okreúlonπ liczbÍ obrotu, wspólnπ dla wszyst-
kich punktów. W kontekúcie powyøszych wyników pojawi≥o siÍ nastÍpujπce pytanie.

Pytanie 3. (Jäger) Czy istnieje homotopijny z identycznoúciπ homeomorfizm powierzchni
torusa, posiadajπcy pseudo-okrπg jako dziwny atraktor (w sensie Veermana)?

Problem ten podniós≥ Tobias Jäger podczas Workshop on Complexity and Dimension
theory of Skew Products Systems w Erwin Schrödinger International Institute for Ma-
thematical Physics w Wiedniu, we wrzeúniu 2013 (zob. teø [84, p.3]), w kontekúcie duøo
trudniejszej Hipotezy Franksa-Misiurewicza [67], która zak≥ada øe jeúli zbiór obrotu na
powierzchni torusa jest jednowymiarowy, to zawiera on nieskoÒczenie wiele wektorów o
obu wspó≥rzÍrzÍdnych wymiernych lub punkt koÒcowy o takich wspó≥rzÍdnych.
W niniejszym artykule pokazujemy øe pseudo-okrπg rzeczywiúcie moøe wystπpiÊ jako

dziwny atraktor.

Twierdzenie 5. Istnieje homeomorfizm powierzchni torusa h : T2 æ T2, homotopijny
z identycznoúciπ, z podniesieniem ĥ : R2 æ R2, taki øe h posiada pseudo-okrπg C jako
atraktor, a zbiór obrotu fl(ĥ, C) jest niezdegenerowany. Co wiÍcej h|C jest topologicznie
mieszajπcy, posiada w≥asnoúÊ úledzenia oraz dodatniπ entropiÍ.
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IV.4. Entropia odwzorowaÒ grafów, które dajπ dziedzicznie nieroz-
k≥adalne granice odwrotne [H6] - odnoúnie pytania M. Barga

Niniejszy artyku≥ powsta≥ we wspó≥pracy z P. Oprochπ. Jak juø wspomnieliúmy, nawet
bardzo regularne uk≥ady dynamiczne mogπ posiadaÊ podzbiory niezmiennicze, czy na-
wet minimalne, które sπ dziedzicznie nierozk≥adalne. Poza wspomnianymi przyk≥adami
Handela, Hermana czy Cheritata, inne prominentne przyk≥ady pochodzπ np. od Kenne-
dy oraz Yorka, którzy skonstruowali CŒ-g≥adkie systemy dynamiczne na rozmaitoúciach
wymiaru n > 2, posiadajπce nieprzeliczalnie wiele minimalnych pseudo-okrÍgów, z do-
datkowπ w≥asnoúciπ takπ, øe kaøda ma≥a C1-g≥adka perturbacja takich systemów posiada
tπ samπ w≥asnoúÊ (zob. [91] oraz [92]). W 1989 Marcy Barge zada≥ pytanie czy kaøda
nieujemna liczba rzeczywista moøliwa jest do osiπgniÍcia jako wartoúÊ entropii pewnego
homeomorfizmu pseudo≥uku [106]).

Pytanie 4 (M. Barge). Czy dla dowolnej liczby rzeczywistej r ˇ 0 istnieje homeomorfizm
pseudo-≥uku o entropii r.

Pytanie Barga po 30 latach pozostaje otwarte. Co wiÍcej, do momentu ukazania siÍ
omawianej publikacji nie by≥y znane øadne przyk≥ady homeomorfizmów na kontinuach
dziedzicznie nierozk≥adalnych z dodatniπ ale skoÒczonπ entropiπ (zob. pytanie Mourona
w [119])3. Jako øe entropia g≥adkich systemów dynamicznych na skoÒczenie wymiarowych
rozmaitoúciach musi byÊ skoÒczona, zagadnienia te niosπ ze sobπ potencja≥ lepszego wglπ-
du we wzajemne zaleønoúci pomiÍdzy z≥oøonoúciπ dynamiki systemów dynamicznych, a
topologiπ ich niezmienniczych zbiorów. Naturalnym i waønym aspektem tego pytania jest

Rysunek 2. Dziwne atraktory uzyskane w [H8].

poszukiwanie odpowiedzi dla homeomorfizmów sprzÍøonych z przesuniÍciem na granicach
odwrotnych topologicznych grafów. Jest tak, gdyø z jednej strony takie granice odwrotne
sπ czÍsto uøywane do konstrukcji atraktorów na rozmaitoúciach, na których dynamika
w≥aúnie jest sprzÍøona z przesuniÍciem (see e.g. [12], [14], [42], [45], [116], oraz [147]). Z
drugiej strony, znane sπ sytuacje, w których badany sytem dynamiczny moøna lokalnie

3 Pierwsze takie przyk≥ady zosta≥y pokazane dopiero niedawno, jako wynik wspó≥pracy autora z P.
Oprochπ i A. Clarkiem, zob. https://arxiv.org/abs/1609.09121
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sprzÍgnπÊ z takim przesuniÍciem (zob. np. [19],[30], oraz [152]). Wyjπtkiem nie sπ tu-
taj kontinua dziedzicznie nierozk≥adalne, dla których znane sπ konstrukcje przez granice
odwrotne topologicznych grafów z jednym odwzorowaniem wiπøπcym, co pozwala na po-
prawne zdefiniowanie przesuniÍcia (zob. np. [89]). Dla pseudo-≥uku, techniki konstruowa-
nia takiego pojedynczego odwzorowania wiπøπcego po raz pierwszy podane zosta≥y przez
Hendersona [76] (odwzorowanie nietranzytywne z zerowπ entropiπ, a nastÍpnie Minca oraz
Transue [115] (odwzorowanie tranzytywne z dodatniπ entropiπ). Poczπtkowo odkryto, øe
entropia takiego odwzorowania musi byÊ wiÍksza lub równa log(2)/2, o ile nie jest zerowa
[31]. Od niedawna natomiast wiadomo juø, øe entropia ta moøe byÊ równa tylko dwóm
wartoúciom, tzn. zeru lub nieskoÒczonoúci. Wynik ten zosta≥ udowodniony przez Mourona,
który uzyska≥ je przez analizÍ rozciπgania siÍ ≥aÒcuchów zbiorów otwartych pokrywajπ-
cych pseudo-≥uk (por. z [129]). W omawianym tutaj artykule uogólniamy wyniki Mourona
pokazujπc, øe jeúli entropia odwzorowania wiπøπcego, dziedzicznie nierozk≥adalnej granicy
odwrotnej topologicznej grafów jest dodatnia to istnieje zbiór entropijny z nieskoÒczonπ
entropiπ.

Twierdzenie 6. Niech G bÍdzie topologicznym grafem. Jeúli granica odwrotna lim
Ω≠
(G, f)

jest dziedzicznie nierozk≥adalna oraz htop(f) > 0, to istnieje zbiór entropijny A taki, øe
htop(A) =Œ.

Metoda, z której korzystamy, nie ogranicza siÍ tylko do ≥uku, ale stosuje siÍ do wszyst-
kich grafów topologicznych. Polega ona na szczegó≥owej analizie podków topologicznych
odwzorowaÒ grafowych. Jej g≥ównym elementem jest takøe wynik Browna [41], który po-
zwala na okreúlenie jak bardzo oscylujπ wszÍdzie4 wyøsze iteracje badanych odwzorowaÒ.
Nasze wyniki, po≥πczone z wczeúniej omawianymi ograniczeniami entropi odwzorowaÒ
róøniczkowalnych, pokazujπ øe jeúli dziedzicznie nierozk≥adalny atraktor uk≥adu dyna-
micznego na rozmaitoúci zwartej Riemanna pochodzi z przesuniÍcia na granicy odwrotnej
grafów, to musi on mieÊ zerowπ entropiÍ lub byÊ nieróøniczkowalny. Swojπ uwagÍ skupiamy
takøe na kontinuach okrÍgo-podobnych. Pokazujemy, øe gdy G jest okrÍgiem a odwzoro-
wanie wiπøπce f ma stopieÒ niezerowy, to entropia jest zawsze nieskoÒczona. Natmiast
gdy stopieÒ f jest równy 1, to dodatkowo jeszcze przedzia≥ obrotu jest niezdegenerowany.

Twierdzenie 7. Za≥óømy, øe f : S1 æ S1 jest odwzorowaniem dla którego deg(f) =
1. Jeúli Ëf = lim

Ω≠
(S1, f) jest dziedzicznie nierozk≥adalne, to przedzia≥ obrotu fl(f) jest

wielopunktowy.

W szczególnoúci powyøsze w≥asnoúci posiada przyk≥ad uzyskany przez autorów w [H8],
w którym pseudo-okrπg wystÍpuje jako atraktor typu Birkhofa. Powyøszy wynik pokazuje,
øe w przyk≥adach Handela, Hermana i Cheritata, uzyskanych metodπ Anosova-Katoka,
dynamika pseudo-okrÍgu nie moøe byÊ modelowana na granicy odwrotnej grafów mimo
tego, øe topologicznie przestrzeÒ tπ oczywiúcie moøna opisaÊ przy pomocy takiej granicy
[68]. Przypomina to zjawisko wczeúniej odkryte przez Barga dla atraktorów typu Hénona:
Williams [152] pokaza≥, øe kaødy hiperboliczny i ekspansywny atraktor jednowymiarowy
jest topologicznie sprzÍøony z przesuniÍciem na granicy odwrotnej rozmaitoúci jednowy-
miarowej z rozga≥Ízieniami, ale Barge [13] pokaza≥, øe pewne uk≥ady dynamiczne z atrak-
torami typu Hénona nie mogπ byÊ modelowane przy pomocy takich granic odwrotnych.

4 ang. crookedness
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IV.5. Nierozk≥adalnoúÊ vs. chaos - kolejne pytanie Barge’a: jak skom-
plikowana jest topologia chaotycznych atraktorów [H9]?

Silny zwiπzek pomiÍdzy dynamikπ odwzorowania przedzia≥u Ï : [0, 1]æ [0, 1] a topologiπ
granicy odwrotnej XÏ = lim

Ω≠
{Ï, [0, 1]} zosta≥ dobrze udokumentowany w ostatnich 30

latach. Badania nad tym zagadnieniem zosta≥y zapoczπtowane przez seriÍ publikacji M.
Barge’a oraz jego wspó≥pracowników. Wúród wielu takich wyników, Barge oraz Martin
[11] pokazali, øe jeúli odwzorowanie przedzia≥u posiada orbitÍ o okresie nie bÍdπcym potÍ-
gπ liczby 2 to granica odwrotna XÏ musi zawieraÊ podkontinuum nierozk≥adalne. Barge i
Martin [15] pokazali równieø øe dla dowolnego odwzorowania przedzia≥u Ï granica odwrot-
na XÏ zanurza siÍ w p≥aszczyznÍ jako atraktor homeomorfizmu h : R2 æ R2, sprzÍøonego
na XÏ z przesuniÍciem ‡Ï. Z biegiem lat, w tym kontekúcie powsta≥a jedna z dobrze zna-
nych zasad mówiπca o tym, øe skomplikowana dynamika pociπga za sobπ skomplikowanπ
topologiÍ. W niniejszym artykule, we wspó≥prcy z P. Oprocha, pokazujemy øe czasem
naleøy byÊ ostroønym przy stosowaniu tej zasady, jako øe chaotyczne odwzorowanie na
odcinku moøe prowadziÊ do granicy odwrotnej nie zawierajπcej øadnego podkontinuum
nierozk≥adalnego. Kontrastuje to z twierdzeniem Barge’a, które dla odwzorowania Ï na
przedziale o dodatniej entropii gwarantuje, øe granica odwrotna XÏ bÍdzie zawiera≥a
podkontinuum nierozk≥adalne (zob. równieø [155]).

Twierdzenie 8. Istnieje F : [0, 1] æ [0, 1] takie, øe granica odwrotna XF = lim
Ω≠
{F, [0, 1]}

nie zawiera øadnego podkontinuum nierozk≥adalnego, ale F oraz przesuniÍcie ‡F na XF
jest chaotyczny w sensie Li i Yorka.

Rysunek 3. Dziedzicznie rozk≥adalny chaotyczny atraktor XF , z podkontinu-
ami okresowymi

Powyøsze odwzorowanie F moøna zmodyfikowaÊ do odwzorowania z tymi samymi
w≥asnoúciami na okrÍgu, a to w po≥πczeniu z wynikiem Barge’a i Martina prowadzi do
nastÍujπcego twierdzenia.

Twierdzenie 9. Istniejπ homeomorfizmy p≥aszczyzny h1 oraz h2, kontinuum ≥uko-podobne
Ë1 oraz kofrontier Ë2 takie, øe Ëi jest atraktorem chaotycznym w sensie Li i Yorke’a ho-
meomorfizmu hi, i øaden z tych atraktorów Ëi nie zawiera podkontinuum nierozk≥adalnego

Nasze wyniki odnoszπ siÍ do d≥ugo otwartego pytanie Barge’a.
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Pytanie 5. (Barge [17] ) Czy na kontinuach dziedzicznie rozk≥adalnych ≥uko-podobne
istniejπ homeomorfizmy z dodatniπ entropiπ?

Szczególny przypadek tego pytania zosta≥ rozwiπzany przez Ye w 1995 [155] dla ho-
meomorfizmów indukowanych przez kwadraty przemiennych diagramów na granicach od-
wrotnych. Ingram [82] oraz Ye niezaleønie pokazali takøe, øe homeomorfizmy na powyø-
szych kontinuach nie posiadajπ punktów okresowych o okresach innych niø potÍgi liczby 2.
Pytanie Barge’a ostatecznie zosta≥o rozwiπzane przeczπco przez Mourona [119]. Niemniej
nasze wyniki pokazujπ, øe pewna forma chaosu (s≥absza niø dodatnia entropia) wciπø
wystÍpuje na wyøej wspomnianych kontinuach.
Punktem wyjúcia naszej konstrukcji jest pewne proste odwzorowanie f odcinka, o zero-

wej entropii i typie 2Œ. Uøywajπc twierdzenia Benneta i Ingrama pokazujemy, øe granica
odwrotna Xf = lim

Ω≠
{f,X} zawiera ciπg rozk≥adalnych podkontinuów homeomorficznych z

Xf . Co wiÍcej, kaøde podkontinuum Xf jest elementem tego ciπgu, pó≥prostπ uzwarconπ
pewnym elementem tego ciπgu lub ≥ukiem. NastÍpnie modyfikujemy to odwzorowanie f
metodπ Denjoy, uzyskujπc odwzorowanie chaotyczne w sensie Li i Yorka, o zerowej entropii
F , typu 2Œ. W wyniku tej modyfikacji powstaje takøe monotoniczny faktor Î : XF æ Xf ,
który gwarantuje, øe XF jest dziedzicznie rozk≥adalny. Kolejna modyfikacja pozwala na
skonstruowanie odpowiedniego odwzorowania na okrÍgu.

IV.6. Mieszajπcy homeomorfizm Dywanu SierpiÒskiego - problem
Mourona [H2]

W 1993 Aarts i Oversteegen [1] pokazali, øe Dywan SierpiÒskiego posiada homeomorfizm
tranzytywny, odpowiadajπc w ten sposób na pytanie Gottschalka. W tej samej pracy
udowodnili równieø, øe przestrzeÒ ta nie posiada homeomorfizmów minimalnych. Kato
[88] pokaza≥, øe nie istniejπ na tej przestrzeni homeomorfizmy ekspansywne. [28] Biú,
Nakayama oraz Walczak skontruowali natomiast homeomorfizmy tej krzywej o dodatniej
entropii oraz dzia≥ania grupowe minimalne (zgodnie z [1] nie mogπ to byÊ dzia≥ania grupπ
Z). Istniejπ równieø znane wyniki dotyczπce wystÍpowania Dywanu SierpiÒskiego jako
zbiory Julii róønych odwzorowaÒ w dynamice zespolonej [57]. Trudno natomiast znaleüÊ
w literaturze odpowiedü na pytanie czy fraktal ten posiada homeomorfizmy mieszajπce.
Powiπzane z tym problemem pytanie zosta≥o podniesione przez Mourona podczas Work-
shop on Dynamical Systems and Continuum Theory które wspó≥organizowa≥ autor na
uniwersytecie WiedeÒskim w czerwcu 2015.

Pytanie 6. Za≥óømy, øe 1-wymiarowe kontinuum X posiada homeomorfizm mieszajπcy.
Czy X musi byÊ wtedy 1n -nierozk≥adalny, dla pewnego n?

Przypomnijmy, øe kontinuum X jest 1n-nierozk≥adalne, jeúli dla dowolnych n parami
roz≥πcznych podkontinuów X, co najmniej jedno z nich musi mieÊ puste wnÍtrze w X.
£atwo zobaczyÊ, iø Dywan SierpiÒskiego nie jest 1n -nierozk≥adalny dla øadnego n œ N.
Wynika to z faktu, øe jest on przestrzeniπ lokalnie spójnπ. We wspó≥pracy z P. Oprochπ
pokazujemy w [H2] nastÍpujπcy wynik.

Twierdzenie 10. Dywan SierpiÒskiego S posiada homeomorfizm H : S æ S taki, øe:

I. H posiada úciúle dodatniπ miarÍ µ, takπ øe (H,µ) jest uk≥adem Bernoulliego
II. H posiada gÍsty zbiór punktów okresowych,
III. H nie posiada w≥asnoúci specyfikacji.
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Jako, øe kaøda miara Bernoulliego jest silnie mieszajπca, a µ w powyøszym twierdzeniu
jest úciúle dodatnia, jako wniosek otrzymujemy nastÍpujπcy wynik, odpowiadajπcy na
powyøsze pytanie.

Wniosek 11. Dywan SierpiÒskiego S posiada topologicznie homeomorfizm z gÍstym zbio-
rem punktów okresowych.

Nasza konstrukcja rozpoczyna sie od dyfeomorfizmu Anosova na powierzchni torusa,
a úciúlej mówiπc od Arnol’d Cat Map.

IV.7. Nowe wyniki dotyczπce systemów ca≥kowicie chaotycznie splπ-
tanych - problem Huanga i Ye [H5]

PojÍcie pary Li-Yorka zosta≥o wprowadzone przez Li oraz Yorka w ich s≥awnej pracy z 1975
[107]. Przypomnijmy, øe x, y œ X tworzπ parÍ Li-Yorka dla odwzorowania T : X æ X
na przestrzeni zwartej metrucznej (X, d) jeúli

lim inf
næŒ

d(T n(x), T n(y)) = 0 and lim sup
næŒ

d(T n(x), T n(y)) > 0

, a zbiór D µ X jest chaotycznie splπtany jeúli kaøda para róønych punktów tworzy parÍ
Li-Yorka. Naturalnym pytaniem, które pojawi≥o sie wkrótce po wprowadzeniu powyøszych
pojÍÊ, by≥o to o moøliwy rozmiar zbiorów chaotycznie splπtanych. Juø z pracy Li i Yorka
wiadomo by≥o, øe zbiory te mogπ byÊ nieprzeliczalnie, ale nied≥ugo poüniej spostrzeøono
øe w przypadku X = [0, 1], zbiory te nie mog≥y byÊ równe ca≥ej przestrzeni. Kolejne wy-
niki pokaza≥y, øe w tym przypadku zbiory te nigdy nie sπ rezydualne [70], ale mogπ byÊ
pe≥nej miary Lebesgue’a [44] (zob. teø [110], oraz [29] dla pe≥niejszego omówienia tematu).
ChoÊ nieosiπgalna na przedziale, najbardziej ekstremalna sytuacja ma miejsce gdy ca≥a
przestrzeÒ X jest zbiorem chaotycznie splπtanym i w takim przypadku mówimy øe uk≥ad
dynamiczny (X,T ) jest ca≥kowicie chaotycznie splπtany. Huang and Ye pokazali, øe uk≥a-
dy dynamiczne o powyøszej w≥asnoúci istniejπ [79]. Skonstruowany przez nich przyk≥ad
znajduje siÍ na zbiorze Cantora, a nastÍpnie zostaje rozszerzony tak, øe dla dowolnego
n ˇ 1 istnieje kontinuum X oraz ca≥kowicie splπtany homeomorfizm T : X æ X. Niestety
ich przyk≥ady nie by≥y tranzytywne i dlatego zadali oni pytanie o istnienie przyk≥adów
z takπ dodatkowπ w≥asnoúciπ. Co prawda znane by≥y przyk≥ady tranzytywne, czy nawet
s≥abo mieszajπce (zob. [2] oraz [69]) na domniÍtym podzbiorze X w [0, 1]N nieznanego
wymiaru, ale nastÍpujπce pytanie pozostowa≥o otwarte od publikacji [79] w 2001.

Pytanie 7 (Huang and Ye [H5]). Czy dla kaødego n ˇ 1 istnieje kontinuum X wymiaru
n, posiadajπce ca≥kowicie chaotycznie splπtany tranzytywny homeomorfizm?

W omawianej tu publikacji, we wspó≥pracy z J. Kupkπ oraz P. Oprochπ, pokazujemy
twierdzπcπ odpowiedü na to pytanie.

Twierdzenie 12. Dla kaødego n ˇ 1 istnieje n-wymiarowe kontinuum X posiadajπce
ca≥kowicie chaotycznie splπtany tranzytywny homeomorfizm.

Wynik ten otrzymujemy udowadniajπc najpierw nastÍpujπcy wynik, który uogólnia
ten uzyskany w [69], a nastÍpnie przechodzπc do potoku na zawieszeniu.

Twierdzenie 13. Istnieje mieszajπcy homeomorfizm zbioru Cantora, który jest ca≥kowicie
chaotycznie splπtany.
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Zauwaømy, øe powyøsze wyniki nie mogπ byÊ uzyskane przez modyfikacjÍ konstrukcji
pochodzπcych z [69], jako øe jednostajnie sztywne uk≥ady tam rozwaøane, nigdy nie sπ
mieszajπce. Nasza metoda buduje natomiast na technikach Shimomury [144], które wy-
korzystujπ granice odwrotne nakryÊ grafowych, wprowadzone przez Akin, Glasnera oraz
Weissa w [4]. ChoÊ dowód Twierdzenia 34 pracÍjest zainspirowany przez [144], to jednak
jest on trochÍ odmienny, a zarazem krótszy.
Uøywajπc Twierdzenia 34 oraz klasy przyk≥adów odkrytych przez Glasnera oraz Maona

w [71], udawadniamy teø nastÍpujπcy wynik.

Twierdzenie 14. Dla kaødego n ˇ 1 istnieje zbiór n-wymiarowy zwarty Y posiadajπcy
ca≥kowicie chaotycznie splπtany homeomorfizm s≥abo mieszajπcy.

IV.8. Zanurzenia minimalnych systemów Cantora w R z zerowπ po-
chodnπ w kaødym punkcia - Hipoteza Edrei oraz pytanie d’Aniello
[H3]

W nieniejszym rozdziale rozwaøamy nastÍpujπce pytanie.

Pytanie 8. Jakie homeomorfizmy zbioru Cantora sprzÍgajπ siÍ z homeomorfizmami o
zerowej pochodnej w kaødym punkcie?

Szczególny przypadek tego pytania zosta≥ sformu≥owany przez EmmÍ d’Aniello pod-
czas Thirty-Ninth Summer Symposium in Real Analysis w St. Olaf College, Northfield,
MN, w czerwcu 2015, która pyta≥a o istnienie wyøej wymienionych sprzÍøeÒ dla wszystkich
odometrów. Motywacja pochodzi takøe z teorii punktów sta≥ych dla kontrakcji i lokalnych
kontrakcji. S≥awne Twierdzenie Banacha o Punkcie Sta≥ym [10] g≥osi, øe kaøda kontrakcja
na przestrzeni metrycznej zupe≥nej posiada dok≥adnie jeden punkt sta≥y. Przypomnijmy,
øe majπc przestrzeÒ metrycznπ zupe≥nπ (X, d), surjekcjÍ f : X æ X nazywamy:

— kontrakcjπ jeúli istnieje L < 1 takie, øe d(f(x), f(y)) ˛ Ld(x, y) dla dowolnych x, y œ
X;

— lokalnπ kontrakcjπ jeúli dla kaødego x œ X istnieje Lx < 1 oraz qx > 0 takie, øe
d(x, y) < qx oraz d(x, z) < qx pociπga za sobπ d(f(y), f(z)) ˛ Lxd(y, z);

— s≥abπ lokalnπ kontrakcjπ jeúli dla kaødego x œ X istnieje rx > 0 takie, øe d(x, y) < rx
pociπga za sobπ d(f(x), f(y)) ˛ d(x, y);

— lokalnπ izometriπ jeúli dla kaødego x œ X istnieje Rx > 0 takie, øe d(x, y) < Rx pociπga
za sobπ d(f(x), f(y)) = d(x, y).

W 1961 Edelstein rozszerzy≥ wynik Banacha [61], [62], udowadniajπc øe kaøda lokalna
kontrakcja f na przestrzeni metrycznej zwartej X posiada pewnπ iteratÍ fn dla której
istnieje punkt sta≥y (zob. Theorem 6 w [54]). Do s≥abych lokalnych kontrakcji wynik Edel-
steina siÍ nie stosuje i juø wczeúniej, bo w 1952, Edrei sformu≥owa≥ nastÍpujπca hipotezÍ.

Hipoteza 1 (Edrei, [63]). Za≥óømy, øe X jest przestrzeniπ metrycznπ a f : X æ X jest
s≥abπ lokalnπ kontrakcjπ. Wtedy f jest lokalnπ izometriπ.

Hipoteza Edrei zosta≥a obalona w 1954 przez Williamsa [151], który skonstruowa≥
cztery róøne przyk≥ady odwzorowaÒ, dla których kaødy punkt jest punktem lokalnego
úciπgania, ale dla których istniejπ punkty, w których odwzorowania te nie sπ lokalnie
izometriπ. Pierwszy z tych przyk≥adów by≥ odwzorowaniem na przestrzeni p≥askiej zwar-
tej M z punktem sta≥ym, w którym odwzorowanie to by≥o nieinjektywne i które by≥o
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lokalnπ izometriπ we wszystkich punktach poza jednym. Drugi z tych przyk≥adów po-
siada≥ pojedynczy punkt sta≥y, pojedynczy punkt w którym odzworowanie to nie by≥o
lokalnπ izometriπ oraz podobnie jak w pierwszym przyk≥adzie istnia≥y punkty izolowane.
Rozszerzajπc swój pierwszy przyk≥ad do stoøka nad M , Williams uzyska≥ kontrprzyk≥ad
na kontinuum 1-wymiarowym, z homeomorfizmem posiadajπcym wiele punktów sta≥ych,
oraz okrπg punktów lokalnej izometrycznoúci. Ostatni przyk≥ad by≥ rozszerzeniem lokalnej
izometrii na zbiorze Cantora C, do odwzorowania zdefiniowanego na sumie M Õ oraz C z
ciπgiem punktów zbiegajπcych do C, a zatem zawiera≥ on znowu zbiór punktów izolowa-
nych. W úwietle tych przyk≥adów naturalnie nasuwa siÍ pytanie czy takie kontrprzyk≥ady
muszπ zawsze posiadaÊ punkty izolowane, lub punkty sta≥e, oraz czy istnieje s≥aba lokal-
na kontrakcja, która nie jest lokalna izometriπ w øadnym punkcie. Odwzorowania o takiej
w≥asnoúci nazywa siÍ lokalnie úciπgajπcymi po promieniach5, tzn. sπ to odwzorowania
f : X æ X spe≥niajπce nastÍpujπcy warunek

(LRS) jeúli dla kaødego x œ X istnieje ‘x > 0 taki, øe d(x, y) < ‘x pociπga za sobπ d(f(x), f(y)) <
d(x, y) dla kaødego y ”= x.

Jak ≥atwo zauwaøyÊ øadne z odwzorowaÒ skonstruowanych przez Williamsa nie posia-
da w≥asnoúci (LRS). Z drugiej strony, kaøde odwzorowanie którego pochodna znika na
podzbiorze K ™ R jest lokalnie úciπgajπce po promieniach na K. Jako øe klasa tych
odwzorowaÒ zawiera takøe wszystkie odwzorowania sta≥e, nie tylko wydaje siÍ ma≥o praw-
dopodobnym, øe odwzorowania takie mog≥yby byÊ homeomorfizmami, ale takøe w úwietle
wyników Edelsteina, moøna by spodziewaÊ siÍ punktów okresowych. Niespodziewanie,
minimalny homeomorfizm f zbioru Cantora z w≥asnoúciπ (LRS) zosta≥ niedawno odkryty
przez Ciesielskiego oraz JasiÒskiego [54], poprzez zanurzenie 2-adycznego odometru w
prostπ rzeczywistπ z zerowπ pochodnπ w kaødym punkcie. Pokazali oni równieø, øe jeúli X
jest nieskoÒczonπ przestrzeniπ metrycznπ zwartπ, a f : X æ X jest surjekcjπ posiadajπcπ
w≥asnoúÊ (LRS) to istnieje podzbiór doskona≥y Y taki, øe f |Y jest minimalne. Trzeba
tutaj zauwaøyÊ, øe Bruckner oraz Steele [44] pokazali, øe wiÍkszoúÊ zbiorów nie moøe
byÊ przekszta≥cona przez funkcjÍ Lipschitzowskπ na zbiorze Cantora, tzn. majπc zbiór
Cantora E ™ [0, 1] rodzina wszystkich podzbiorów domkniÍtych F w [0, 1], dla których
istnieje funkcja Lipschitzowska f taka, øe E ™ f(F ) jest zbiorem pierwszej kategorii
w hiperprzestrzeni wszystkich podzbiorów zwartych odcinka [0, 1]. Ciesielski i JasiÒski
zauwaøyli w [54], øe homeomorfizm f moøe wyznaczaÊ punkt w którym minimalne systemy
dynamiczne spotykajπ siÍ z Twierdzeniem Banacha o Punkcie Sta≥ym. Wydaje siÍ wiÍc
interesujπcym aby zbadaÊ jak cienka jest linia oddzielajπca oba zjawiska. Czy homeomor-
fizm f jest tylko izolowanym przyk≥adem, czy moøe istnieje szersza klasa odwzorowaÒ o
tych samych w≥asnoúciach? W omawianym tu artykule, we wspó≥pracy z J. Kupkπ i P.
Oprochπ, odpowiadamy na to pytanie w nastÍpujπcy sposób. Najpierw pokazujemy, øe
wynik Ciesielskiego i JasiÒskiego uogólnia siÍ do wszystkich odometrów.

Twierdzenie 15. Kaødy odometr jest sprzÍøony z homeomorfizmem f : C æ C taki, øe
fÕ © 0 oraz f rozszerza siÍ do rózniczkowalnej surjekcji f̄ : Ræ R.

W naszym dowodzie stosujemy jednak zupe≥nie inne metody, oparte na granicach
odwrotnych nakryÊ grafowych, które w przypadku odometru 2-adycznego dostarczajπ
istotnie krótszego dowodu ich oryginalnego wyniku. NastÍpnie pokazujemy, øe istniejπ
takøe inne uk≥ady dynamiczne zanurzajπce siÍ z zerowπ pochodnπ. Pierwszy przyk≥ad

5 ang. locally radially shrinking
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pokazuje, øe uk≥ady takie nie muszπ byÊ równociπg≥e (w zasadzie mogπ nie byÊ równociπg≥e
w øadnym punkcie).

Twierdzenie 16. Istnieje s≥abo mieszajπcy minimalny homeomorfizm zbioru Cantora T :
X æ X, który zanurza siÍ w R z zerowπ pochodnπ w kaødym punkcie.

NastÍpnie pokazujemy, øe minimalnoúÊ nie jest koniecznπ w≥asnoúciπ dla uk≥adow dy-
namicznych bez punktów okresowych w tej klasie.

Twierdzenie 17. Istnieje tranzytywny, nieminimalny homeomorefizm zbioru Cantora bez
punktów okresowych, który zanurza siÍ w R z zerowπ pochodnπ w kaødym punkcie.

Co wiÍcej kaødy minimalny homeomorfizm zbioru Cantora z w≥asnoúciπ (LRS) roz-
szerza sie do nietranzytywnego homeomorfizmu z w≥asnoúciπ (LRS) nowej przestrzeni
Z, takiej øe Z zawiera punkty izolowane, a homeomorfizm ten posiada dynamikÍ typu
atraktor-repelor.

Twierdzenie 18. Kaødy minimalny uk≥ad dynamiczny (X,T ) na zbiorze Cantora z w≥a-
snoúciπ (LRS) moøna rozszerzyÊ do uk≥adu nietranzytywnego (Z, F ) z w≥asnoúciπ (LRS).

ZwróÊmy uwagÍ, øe w takim przypadku mamy do czynienia z punktami izolowanymi
i trudno wtedy mówiÊ o pochodnej odwzorowania. W≥aúnie z tego powodu duøo bardziej
przydatne jest wówczas badanie w≥asnoúci (LRS). Jest ono równieø pomocne w nastÍpu-
jπcym przyk≥adzie, w którym zbiór Cantora zanurzony jest w R2.

Wniosek 19. Istnieje zbiór Cantora C ™ R2 oraz homeomorfizm F taki, øe F posiada
w≥asnoúÊ (LRS), C =

t
iœIMi gdzie I jest zbiorem nieprzeliczalnym, Mi flMj = ÿ dla

i ”= j oraz (Mi, F ) jest minimalny dla kaødego i.

W koÒcu pokazujemy takøe, øe istnieje nietranzytywny homeomorfizm zbioru Cantora
W ™ R2 z w≥asnoúciπ (LRS) z pojedyÒczym punktem sta≥ym, oraz bez jakichkolwiek
innych punktów okresowych. Jego istnienie wydaje siÍ byÊ doúÊ nietrywialne w obliczu
definicji tej w≥asnoúci.

Twierdzenie 20. Istnieje zbiór Cantora W ™ R2 i nietranzytywny homeomorfizm G po-
siadajπcy w≥asnoúÊ (LRS) taki, øe zbiór punktów okresowych sk≥ada siÍ z pojedynczego
punktu sta≥ego.

IV.9. Nowy kontrprzyk≥ad do Hipotezy Wooda [H4]

W 1982 G.V. Wood sformu≥owa≥ nastÍpujπcπ hipotezÍ w izometryczej teorii przestrzeni
Banacha.
Hipoteza Wooda, [154]. Za≥óømy, øe L jest lokalnie zwartπ przestrzenia HausdorÄa
takπ, øe przestrzeÒ wszystkich funkcji skalarnych znikajπcych w nieskoÒczonoúci C0(L,K)
jest prawie tranzytywna. Wtedy L jest przestrzeniπ jednopunktowπ.
Hipoteza Wooda zwiπzana jest z problemem rotacyjnym Banacha-Mazura, który pyta

o to czy oúrodkowa przestrzeÒ Banacha z tranzytywnπ normπ musi byÊ izomorficzna lub
izometryczna z przestrzeniπ Hilberta. Przypomnijmy, øe przestrzeÒ Banacha (Y, || · ||) na-
zywamy prawie tranzytywnπ , jeúli dla dowolnego ‘ > 0 oraz dowolnych y1, y2 œ Y takich,
øe ||y1|| = ||y2|| = 1 istnieje surjektywna liniowa izometria T taka, øe ||Ty1 ≠ y2|| < ‘.
PrzestrzeÒ takπ nazywamy tranzytywnπ, jeúli dla powyøszych y1, y2 oraz T dodatkowo
moøliwe jest spe≥nienie warunku Ty1 = y2. W konsekwencji Twierdzenia Banacha-Stona,
Hipoteza Wooda jest problemem topologicznym. W 1997 Greim oraz Rajagopalan [72]
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udowodnili HipotezÍ Wooda w przypadku skalarów rzeczywistych, tzn. jeúli C0(L,R) jest
prawie tranzytywna to L jest singletonem. Dodatkowo pokazali, øe istnienie kontrprzyk≥a-
du dla skalarów zespolonych pociπga≥oby za sobπ istnienie niemetrycznej lokalnie zwartej
przestrzeni L̃ takiej, øe C0(L̃,C) jest tranzytywna. W 2005 Kawamura oraz Rambla, nie-
zaleønie znaleüli kontrprzyk≥ad dla Hipotezy Wooda pokazujπc, øe jeúli przez X oznaczyÊ
pseudo-≥uk oraz p œ X to dla L = X \ {p} przestrzeÒ C0(L,C) jest prawie tranzytywna.
Z wyników Greima oraz Rajagopalana wynika od razu istnienie drugiego niemetrycz-
nego kontrprzyk≥adu (zob. teø [46]). åciúlej mówiπc, istnieje lokalnie zwarta przestrzeÒ
HausdorÄa N taka, øe C0(N,C) jest tranzytywna. Dodatkowo, N posiada nastÍpujπce
w≥asnoúci:

(a) N nie spe≥nia pierwszego aksjomatu przeliczalnoúci,
(b) N is przeliczalnie zwarta,
(c) przeliczalne sumy podzbiorów zwartych sπ relatywnie zwarte,
(d) N jest nieprzeliczalnπ sumπ nigdziegÍstych sk≥adowych, lub jest spójne,
(e) N nie jest przestrzeniπ ca≥kowicie niespójnπ,
(f) kaødy podzbiór zwarty N jest F -przestrzeniπ,
(g) dla kaødego otwartego K‡ zbioru U , —U = clU ,
(h) kaødy otwarty K‡ zbiór U zawiera otwarty podzbiór V z w≥asnoúciπ —V ”= clV ,
(i) kaødy nieskoÒczony podzbiór zwarty L zawiera kopiÍ —N,
(j) kaødy niepusty zbiór zwarty typu G” zawiera podzbiór otwarty,
(k) wszystkie niepuste pozdbiory otwarte typu K‡ sπ homeomorficzne,
(l) wszystkie niepuste podzbiory zwarte typu G” sπ homeomorficzne.

Co wiÍcej, Greim i Rajagopalan pokazali, øe w≥asnoúci (a)-(l) musi posiadaÊ dowolna
przestrzeÒ L taka, øe C0(L,C) jest tranzytywna. W omawianym tutaj artykule autora,
bÍdπcym wynikiem wspó≥pracy z M. Smithem, dostarczamy nowy prawie tranzytywny,
ale nietranzytywny kontrprzyk≥ad do Hipotezy Wooda. W 1985 Smith skonstruowa≥ jed-
norodne, dziedzicznie rownowaøne i dziedzicznie nierozk≥adalne niemetryczne kontinuum
HausdorÄa, znane w literaturz jako niemetryczny pseudo-≥uk [145]. W naszym artykule
pokazujemy, øe w≥aúnie ta przestrzeÒ dostarcza kolejnego kontrprzyk≥adu.

Twierdzenie 21. Niech M bÍdzie niemetrycznym pseudo-≥ukiem Smitha, oraz niech p œ
M . Wtedy dla M̃ = M \ {p} przestrzeÒ Banacha C0(M̃,C) jest prawie tranzytywna.
Dodatkowo,

(a) M̃ oraz M nie spe≥niajπ pierwszego aksjomatu przeliczalnoúci w øadnym punkcie,
(b) M̃ oraz M sπ oúrodkowe,
(c) C0(M̃,C) nie jest oúrodkowa,
(d) M̃ oraz M zawierajπ nieskoÒczony ciπg zbieøny.

Zauwaømy, øe w≥asnoúÊ (d) w Twierdzeniu 21 gwarantuje øe M̃ nie jest homeomor-
ficzna z wyøej wspomnianπ przestrzeniπ N , a zatem C0(M̃,C) nie jest tranzytywna. We-
d≥ug wiedzy którπ posiadamy, jest to dopiero trzeci kontrprzyk≥ad do Hipotezy Wooda.
Zauwaømy równieø, øe zgodnie z konstrukcjπ w [72], uzwarcenie jednopunktowe prze-
strzeni N jest tzw. topologicznym ultrakoproduktem pseudo-≥uku X podπøajπc za U ,
gdzie U jest dowolnym przeliczalnie niezupe≥nym ultrafiltrem (zob. np. Chapter 4 w
[9]). Jest to o tyle znamienne, øe konstrukcjÍ takπ moøna uznaÊ za bardzo szczególny
przypadek granicy projektywnej (w kategorii przestrzeni Banacha), a jako øe funktor
Gel’fanda-Mazura K Ωæ C(K) wiπøe ze sobπ granice proste i odwrotne (w obu kie-
runkach), wartym odnotowania jest fakt, øe wszystkie znane wczeúniej kontrprzyk≥ady
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by≥y granicami prostymi pseudo-≥uku, podczas gdy ten w Twierdzeniu 21 jest granicπ
odwrotnπ. Równowaønie, przestrzeÒ C0(M̃) naleøy uznaÊ za granicÍ prostπ systemu ho-
momorfizmów C0(X–)æ C0(X—), z — < – < Ê1, gdzie Ê1 jest pierwszπ liczbπ porzπdkowπ
nieprzeliczalnπ.
Niemniej znane sπ warunki konieczne, które musi spe≥niaÊ przestrzeÒ L, aby posiadaÊ

prawie tranzytywnπ przestrzeÒ funkcyjnπ C0(L,C). Za≥óømy, øe uzwarcenie jednopunkto-
we –L lokalnie zwartej przestrzeni HausdorÄa L jest metryzowalne, a C0(L,C) jest prawie
pozytywnie tranzytywna. Wtedy

I. (Wood, [154]) –L jest spójna,
II. (Cabello Sánchez, [47]) dim(L) = dim(–L) = 1,
III. (Rambla, [137]) Kaøde podkontinuum L jest dziedzicznie nierozk≥adalne,
IV. (Rambla, [137]) L jest prawie jednorodna, tzn. dla dowolnego ‘ > 0 oraz x, y œ L
istnieje homeomorfizm · : Læ L taki, øe dL(·(x), y) < ‘.

W swoim artykule Rambla odnotowa≥ równieø, øe naturalnym kandydatem na kolejny
kontrprzyk≥ad jest pseudo-okrπg jako, øe jest dziedzicznie nierozk≥adalny oraz prawie
jednorodny. Dodatkowo, tak jak pseudo-≥uk posiada on w≥asnoúÊ, øe kaøde jego pod-
kontinuum w≥aúciwe jest pseudo-≥ukiem. Niemniej w naszym artykule pokazujemy, øe
pseudo-okrπg nie posiada poøπdanej w≥asnoúci, dla generycznej rodziny wybranych punk-
tów.

Twierdzenie 22. Niech C bÍdzie pseudo-okrÍgiem. Istnieje zbiór gÍsty D ™ C taki, øe dla
dowolnego p œ D przestrzeÒ C0(C \ {p},C) nie jest prawie tranzytywna.
Podczas pracy nad opisanymi tu wynikami spostrzegliúmy, øe wynik Kawamury oraz

Rambli jest blisko zwiπzany z badaniami Irwina i Soleckiego nad projektywnymi granicami
Fräisségo (zob. teø [97]). Udowodnili oni nastÍpujπcy wynik, który nazwali aproksyma-
tywnπ projektywnπ jednorodnoúciπ pseudo-≥uku [83]. Za≥óømy, øe X jest pseudo-≥ukiem
a Y kontinuum ≥uko-podobnym. Dla dowolnych surjekcji f, g : X æ Y oraz ‘ > 0 istnieje
homeomorfizm Ï na X taki, øe dla wszystkich x œ X zachodzi:

|f(x)≠ g(Ï(x))| < ‘.

Dodatkowo, pseudo-≥uk jest jedynym kontinuum ≥uko-podobnym o tej w≥asnoúci.
W swojej publikacji Irwin i Solecki przypuszczali, øe po odpowiednich modyfikacjach

powinno byÊmoøliwe stworzenie podobnej teorii dla pseudo-solenoidów. Od tamtego czasu
powiπzane konstrukcje zosta≥y rozwiniÍte dla pseudo-≥uku oraz innych objektów uniwer-
salnych w topologii ( zob. np. [20], [102], [103], [127]). W przypadku p≥askim, potencjalny
analog dla pseudo-solenoidów wyniku Irwina i Soleckiego oznacza≥by, øe pseudo-okrπg
jest jedynym aproksymatywnie projektywnie jednorodnym kontinuum okrÍgo-podobnym
rozcinajπcym p≥aszczyznÍ jako, øe znana jest jego projektywna uniwersalnoúÊ w tej klasie
[65], [140]. W omawianym tu artykule pokazujemy jednak, øe sytuacja ta nie zachodzi.

Twierdzenie 23. Niech C bÍdzie pseudo-okrÍgiem. Istniejπ surjekcje f, g : C æ S1 oraz
‘ > 0 taki, øe dla dowolnego przekszta≥cenia h : C æ C zachodzi d(f, g ¶ h) > ‘.

IV.10. StopieÒ jednorodnoúci przestrzeni solenoidalnych metrycznych-pytanie
Neumann-Lary, Pellicer-Covarrubias i Puga-Espinosy [H10]-[H11]

Kontinuum X nazywamy solenoidalnym jeúli jest okrÍgo-podobne i niep≥askie. Powszech-
nie wiadomo, øe kontinua solenoidalne sπ nierozk≥adalne (zob. [139], Theorem 2 & 3). Dla
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ustalonego kontinuum Y przez Homeo(Y ) oznaczmy grupÍ jego homeomorfizmów. Mówi-
my, øe Y jest 1n -jednorodne jeúli Homeo(Y ) dzia≥ajπc na Y posiada dok≥adnie n orbit. Jeúli
liczba takich orbit jest przeliczalna (odp. nieprzeliczalna) to mówimy, øe Y jest przeliczal-
nie (odp. nieprzeliczalnie) niejednorodne. W ostatnim czasie mocno wzros≥o zaintereso-
wanie stopniem jednorodnoúci kontinuów oraz jego zwiπzkiem z innymi w≥asnoúciami to-
pologicznymi (zob. np. [33],[87],[109],[123],[124],[125],[126],[132],[131],[136],[141]). W [126]
Neumann-Lara, Pellicer-Covarrubias oraz Puga-Espinosa pokazali istnienie rozk≥adalne-
go 12 -jednorodnego kontinuum okrÍgo-podobnego. Ich przyk≥ad powsta≥ ze sciπgniÍcia do
punktu, a potem utoøsamienia dwóch koÒcowych pseudo-≥uków w odcinku pseudo-≥uków
(zob. [26] oraz [105]). W swojej publikacji postawili nastÍpujπce pytanie (Question 4.10
[126]).

Pytanie 9. Czy istnieje 12 -jednorodne nierozk≥adalne kontinuum okrÍgo-podobne?

W pierwszej z omawianych tu prac [H11], autor udzieli≥ twierdzπcej odpowiedzi na
powyøsze pytanie, poprzez konstrukcjÍ nieprzeliczalnej rodziny topologicznie róønych od
siebie przyk≥adów. Dodatkowo, pokazane jest øe gdy kontinuum Y jest nierozk≥adalne i
1
2 -jednorodne, to obie orbity Homeo(Y ) muszπ byÊ nieprzeliczalnie.
W swojej konstrukcji autor uøywa granicy odwrotnej 12 -jednorodnych rozk≥adalnych

kontinuów okrÍgo-podobnych. Kaøda z przestrzeni wspó≥rzÍdnych jest n-krotnie nakry-
wajπcπ przestrzeniπ kontinuum opisanego w [126]. Odwzorowania wiπøπce sπ odwzorowa-
niami nakrywajπcymi w wyniku czego otrzymana granica odwrotna jest przestrzeniπ sole-
noidalnπ. Dwie orbity grupy homeomorfizmów zaleøπ jedynie od tego czy pierwsza wspó≥-
rzÍdna jest jedynym lokalnie rozspajajπcym punktem. W celu pokazania 12 -jednorodnoúci
opisanej granicy odwrotnej korzystamy z indukcyjnej metody podobnej do tej uøytej przez
Rogersa w dowodzie jednorodnoúci solenoidów pseudo-≥uków [140]. åciúlej mowiπc, wyma-
gane homeomorfizmy granicy odwrotnej konstruowane sπ po wspó≥rzÍdnych. W kaødym
kroku wybieramy odpowiednie podniesienie homeomorfizmu pochodzπcego z wczeúniej-
szego kroku. Dla wygody, rozpatrywane przestrzenie wspó≥rzÍdnych zanurzamy najpierw
istotnie w pierúcieÒ, tak øe rozcinajπ go na dwie sk≥adowe zawierajπce dwie sk≥adowe
brzegu pierúcienia. W ten sposób moøliwe jest skorzystanie z odwzorowaÒ nakrywajπ-
cych pierúcienia, które po zacieúnieniu dajπ odwzorowania nakrywajπce 1-wymiarowych
kontinuów, podobnie do [75], Example 1 oraz [101].

Twierdzenie 24. Istnieje nieprzeliczalna rodzina solenoidalnych 12-jednorodnych kontinu-
ów.

Topologicznie równowaøne przyk≥ady zosta≥y uzyskane równoczeúnie i niezaleønie w
[136] przez Pyriha oraz Vejnara.
W [87] Jiménez-Herández, Minc oraz Pellicer-Covarrubias skonstruowali rodzinÍ 1n -jednorodnych

solenoidalnych kontinuów, dla kaødego n > 2. Przestrzenie przez nich opisane, uzyskane
zosta≥y jako granice odwrotne okrÍgo-podobnych kontinuów p≥askich, bedπcych pewny-
mi modyfikacjami krzywej sin(1/x). W konsekwencji, wszystkie one zawiuerajπ ≥uki. W
drugiej opisywanej tu publikacji autora [H10], w odpowiedzi na powyøsze przyk≥ady, dla
kaødego n > 2 skonstruowane zosta≥y dwie róøne rodziny solenoidalnych 1n -jednorodnych
kontinuów, które nie zawierajπ ≥uków. Pierwsza z nich uzyskana jest przy uøyciu wyniku
Lewisa [105], dajπcego dla kaødej przestrzeni Sn skontruowanej w [87] nowπ przestrzeÒ S̄n;
tzw. Sn pseudo-≥uków. Druga rodzina powsta≥a przez rozszerzenie metod z [H11], poprzez
úciπgniÍcie do punktów pewnych pseudo-≥uków w solenoidach pseudo-≥uków.
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IV.11. StopieÒ jednorodnoúci niemetrycznych przestrzeni solenoidal-
nych [H7]

Niniejsza praca, bÍdπca wynikiem wspó≥pracy autora z G. Gruenhagiem oraz G. Ko-
zlowskim, skupia siÍ na niemetrycznych analogach solenoidów Vietorisa. Przypomnijmy,
øe 1-wymiarowy solenoid (Vietorisa) to kontinuum zdefiniowane jako granica odwrotna
okrÍgów, z odwzorowaniami n-krotnie nakrywajπcymi jako odwzorowaniami wiπøπcymi.
Okrπg moøna w tej konwencji uznaÊ za trywialny przyk≥ad solenoidu z n = 1. Soleno-
idy po raz pierwszy rozwaøa≥ Vietoris [150] dla n = 2, zdefiniowane jako zawieszenie
homeomorfizmu na zbiorze Cantora. Van Dantzig [56] zdefiniowa≥ i szczegó≥owo bada≥
solenoidy n-adyczne dla wszystkich liczb naturalnych n > 1. Poda≥ on dwie konstrukcje:
jednπ poprzez zawieszenie, a drugπ przy uøyciu przekroju zstÍpujπcego ciπgu torusów
w R3 (zob. [78] w celu uzyskania bardziej szczegó≥owych informacji na temat kolejnych
wyników van Dantzig’a oraz wyczerpujπcej dyskusji nt. grup solenoidalnych jak równieø
solenoidów a-adycznych, gdzie a jest ciπgiem liczb naturalnych wiÍkszych niø 1).
McCord [113] wprowadzi≥ pojÍcie solenoidów wyøszych wymiarów, gdzie w konstruk-

cji przez granice odwrotne, przestrzenie wspó≥rzÍdnych sπ spójne, lokalnie ≥ukowo spójne,
oraz semi-lokalnie jednospójne, a kaøde odwzorowanie wiπøπce jest regularnym nakryciem.
Smale [146] uøy≥ konstrukcji poprzez zstÍpujπcπ rodzinÍ torusów aby pokazaÊ, øe solenoidy
wystÍpujπ jako atraktory hiperboliczne w uk≥adach g≥adkich. Jego wynik rozszerzy≥ do
wyøszych wymiarów Williams [153]. Solenoidy pozostajπ do dziú waønπ czÍsciπ badaÒ w
topologii algebraicznej oraz ogólnej, w algebrze topologicznej oraz teorii systemów dy-
namicznych, czy teorii foliacji, bÍdπc czeúciπ rodziny tzw. matchbox manifolds (zob. np.
[55]). Kaødy nietrywialny solenoid Vietorisa S jest jednorodny oraz nierozk≥adalny.
NastÍpujπce pytanie pojawia siÍ doúÊ naturalnie w kontekúcie Pytania 9.

Pytanie 10. Jakie stopnie jednorodnoúci sπ realizowalne na kontinuach okrÍgo-podobnych?

Powyøsze pytanie jest zasadne takøe dla kontinuów niemetrycznych. åciúlej mówiπc,
mówimy øe kontinuum Y jest 1Ÿ-jednorodne jeúli dzia≥anie Homeo(Y ) na Y ma dok≥adnie
Ÿ orbit, gdzie Ÿ jest liczbπ kardynalnπ. W tej konwencji pseudo-okrπg jest 1Ÿ -jednorodny,
dla pewnej nieprzeliczalnej liczby kardynalnej Ÿ. Na chwilÍ obecnπ nie wiadomo czy liczba
ta jest równa liczebnoúci wszystkich liczb rzeczywistych.
W omawianej tu pracy, przedstawiamy niemetrycznπ odpowiedü do Pytania 9, poprzez

konstrukcjÍ niemetrycznego 12 -jednorodnego kontinuum solenoidalnego, a nastepnie kon-
struujemy 1Ÿ -jednorodne solenoidalne kontinua, dla dowolnej liczby kardynalnej Ÿ, skoÒczo-
nej lub nieskoÒczonej. Dla Ÿ = 1 nasza konstrukcja daje nowe przyk≥ady jednorodnych nie-
metrycznych kontinuów nierozk≥adalnych. Przyk≥ady przez nas opisane oznaczamy przez
S(Ë, p̨), jako øe kaøde z nich zaleøy od uporzπdkowanego kontinuum Ë oraz ciπgu liczb
naturalnych p̨. W naszej pracy pokazujemy równieø, øe dla kaødej nieprzeliczalnej liczby
kardynalnej Ÿ i dla kaødego ustalonego ciπgu p̨, istnieje 2Ÿ solenoidalnych 1Ÿ -jednorodnych
kontinuów postaci S(Ë, p̨). W koÒcu pokazujemy teø, øe dla kaødego uporzπdkowanego
kontinuum Ë kszta≥t S(Ë, p̨) zaleøy tylko od klasy równowaønoúci p̨, dla relacji podobnej
do tej klasyfikujπcej podgrupy addytywne Q. W konsekwencji dla kaødego ustalonego Ë,
przy zmieniajπcym siÍ p̨ istnieje c róønych kszta≥tów reprezentowanych przez S(Ë, p̨).

V. Omówienie pozosta≥ych publikacji

publikacje spoza cyklu prac [H1]–[H11]
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V.1. Punkty sta≥e dzia≥aÒ grup przemiennych w wymiarze 1 [P1]

Dwa przemienne C1-g≥adkie dyfeomorfizmy dysku posiadajπ zawsze wspólny punkt sta≥y,
a w przypadku gdy posiadajπ one takøe wspólne kontinuum niezmiennicze nierozcinajπ-
ce p≥aszczyzny Z, to taki punkt sta≥y moøna znaleüÊ w Z [138]. Bing pokaza≥, øe kaø-
de ≥uko-podobne kontinuum zanurza siÍ w p≥aszczyzne jako przekrój zstÍpujπcego ciπgu
dysków [24]. Hamilton udowodni≥, øe kontinua ≥uko-podobne posiadajπ w≥asnoúÊ punktu
sta≥ego [73]. W szczególnoúci, kaøde dzia≥anie grupy Z na takich kontinuach posiada punkt
sta≥y. Dla bardziej ogólnych grup przemiennych na tychøe kontinuach podobne wyniki nie
by≥y znane, mimo tego, øe prawdziwe sπ na przyk≥ad dla dendrytów oraz kontinuów unikal-
nie ≥ukowo spójnych [142]. Dla odwzorowaÒ odcinka przyk≥ady Boyce’a [36] oraz Huneke
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[80] pokazujπ istnienie dwóch przemiennych surjekcji bez wspólnego punktu sta≥ego. W
niniejszej pracy zauwaøamy, øe ich przyk≥ady prowadzπ do nastÍpujπcego wyniku.

Twierdzenie 25. Istnieje kontinuum p≥askie X, bÍdπce przekrojem zstÍpujπcego ciπgu dys-
ków, które posiada dwa homeomorfizmy przemienne bez wspólnego punktu sta≥ego .

V.2. Uogólnienie twierdzenia Carwrighta-Littlewooda o punkcie sta-
≥ym [P3]

W 1951 badania Cartwrighta oraz Littlewooda [48] nad równaniem róøniczkowym van
der Pol’a doprowadzi≥y ich do zagadnienia dotyczπcego istnienia punktów sta≥ych w kon-
tinuach niezmienniczych homeomorfizmów p≥aszczyzny. Kontinuum, z którym mieli do
czynienia, posiada≥o brzeg nie bÍdπcy lokalnie spójny, a potencjalnie nawet nierozk≥adal-
ny. Wynikiem tych badaÒ by≥o nastÍpujπce s≥ynne twierdzenia Cartwrighta-Littlewooda
o punkcie sta≥ym: Niech f : R2 æ R2 bÍdzie homeomorfizmem zachwoujπcym orientacjÍ
p≥aszczyzny. Jeúli dla f istnieje niezmiennicze nierozcinajπce kontinuum C, to f posiada
punkt sta≥y w C. Barge oraz Gillette pokazali, øe kontinuum rozpatrywane przez Car-
twright i Littlewooda rzezywiúcie by≥o nierozkladalne. Pliss pokaza≥ w [133], øe kaøde
kontinuum nierozcinajπce p≥aszczyzny jest maksymalnym niezmienniczym zbiorem zwar-
tym pewnej tranformacji F , bÍdπcej rozwiπzaniem pewnego dysypatywnego równania
róøniczkowego. Bell uogólni≥ twierdzenie Cartwrighta-Littlewooda dla homeomorfizmów
odwracajπcych orientacjÍ [21], a K. Kuperberg uogólni≥a wynik Bella do kontinuów rozci-
najπcych p≥aszczyznÍ [98],[99]. S≥awnym stuletnim problemem otwartym pozostaje pyta-
nie o to czy kaøde kontinuum nierozcinajπce p≥aszczyzny posiada w≥asnoúÊ punktu sta≥ego
(zob. Problem 107 w KsiÍdze Szkockiej [112], oraz [32] dla szerszego omówienia tego te-
matu).
W niniejszym artykule autor by≥ zainteresowany uogólnieniem wyniku Cartwrighta i

Littlewooda w nastÍpujπcym kierunku. Za≥óømy, øe kontinuum C nie jest niezmiennicze
dla homeomorfizmu h. Czy moøliwe jest znalezienie pewnych naturalnych warunków gwa-
rantujπcych punkt sta≥y w sk≥adowej Cflh(C)? Znalezienie takich warunków ma potencja≥
wyznaczenia ograniczenia dolnego dla liczby punktów sta≥ych homeomorfizmu h, które
mog≥yby okazaÊ siÍ bardzo uøyteczne gdy C fl h(C) ma kilka sk≥adowych. Warunki takie
mog≥yby równieø pomoÊ w lokalizacji punktów sta≥ych h. Kierujπc siÍ tym celem, poniøej
pokazujemy øe aby kontinuum C zawiera≥o punkt sta≥y h, wystarczy aby h≠1(C) fi C
nie rozcina≥o p≥aszczyzny i istnia≥a pó≥-orbita dla h lub h≠1 zawarta ca≥kowicie w C.
Jako wniosek otrzymujemy, øe jeúli h nie posiada punktów stalych w C, to C nie zawiera
takøe øadnych orbit okresowych. Blisko powiπzany wynik zosta≥ niedawno uzyskany przez
Ostrovskiego [128], ale z duøo silniejszymi za≥oøeniami co do topologicznej struktury C
(lokalna spójnoúÊ).

Twierdzenie 26. Niech h : R2 æ R2 bÍdzie homeomorfizmem zachowujπcym orientacjÍ,
a C niech bÍdzie kontinuum takim, øe h≠1(C) fi C nie rozcina p≥aszczyzny. Jeúli istnieje
punkt c œ C taki, øe {h≠i(c) : i œ N} ™ C, lub {h(c) : i œ N} ™ C, to C zawiera równieø
punkt sta≥y.

Zauwaømy, øe Twierdzenie 26 uogólnia wynik Cartwrighta-Littlewooda poniewaø jeúli
h(C) = C to C fi h≠1(C) = C oraz {h≠i(c) : i œ Z} ™ C dla kaødego c œ C. Twierdzenie
26 jest fa≥szywe bez za≥oøenia dotyczπcego h≠1(C)fiC. £atwo to zobaczyÊ na przyk≥adzie
obrotu okrÍgu o 180o, dla C bÍdπcego pó≥okrÍgiem. W tym miejscu pragniemy zauwaøyÊ,
øe pewne inne twierdzenia o istnieniu punktów sta≥ych w kontinuach, które niekoniecznie
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sπ niezmiennicze, zosta≥y udowodnione w [32, Chapter 5] przez Blokha, Fokkinka, Mayera,
Oversteegena, oraz Tymchatyna. Autorzy ci pokazali, øe kaøde odwzorowanie dodatnio zo-
rientowane p≥aszczyzny zespolonej, które silnie splπtuje brzeg kontinuum nierozcinajπcego
C musi posiadaÊ punkt sta≥y w C, a powiπzany wynik udowadniajπ równiez dla dentrytów.
Jako øe pojÍcie dodatniego zorientowania uogólnia pojÍcie zachowywania orientacji, ich
wyniki sπ powiπzane z naszymi, ale nacisk w ich wynikach po≥oøony jest na strukturze C,
a wyraøony przez jedno-etapowe warunki geometryczne, podczas gdy nasze podejúcie jest
bardziej dynamiczne w swojej naturze w postaci kolejnych iteracji C.
Naturalnie nasuwajπcym siÍ pytaniem jest: co jeúli h odwraca orientacjÍ? Czy moøliwe

jest takøe uogólnienie twierdzenia Bella w sposób podobny do powyøszego. Odpowiedü
na to pytanie jest nietrywialna. Po pierwsze zauwaømy, øe jeúli h odwraca orientacjÍ to
h
2 zachowuje orientacjÍ, a zatem naleøa≥oby siÍ spodziewaÊ punktów sta≥ych h lub co
najmniej orbit dwupunktowych przy za≥oøeniach podobnych do tych w Twierdzeniu 26.
Zauwaømy jednak, iø fakt nierozcinania p≥aszczyzny przez h≠1(C)fiC nie pociπga za sobπ
tej samej w≥asnoúci dla h≠2(C) fi C, a zatem zwyczajne zastosowanieTwierdzenia 26 do
przypadku odwracania orientacji nie daja nam automatycznie punktów sta≥ych dla h2.
Po drugie, naleøy tu przywo≥aÊ waønπ w≥asnoúÊ homeomorfizmów zachowujπcych orien-

tacjÍ, która jest czÍsto wykorzystywana w dowodach twierdzenia Cartwrighta-Littlewooda,
i przypisywana jest L. E. Brouwerowi [40], a mianowcie fakt, øe kaødy taki homeomorfizm
z orbitπ ograniczonπ posiada punkt sta≥y. W≥asnoúÊ ta jednak nie zachodzi dla home-
omorfizmów odwracajπcych orientacjÍ. W 1981 Boyles [39] skonstruowa≥a homeomorfizm
p≥aszczyzny z kaødπ orbitπ ograniczonπ, ale bez punktów sta≥ych. Zainspirowani jej przy-
k≥adem w naszym artykule pokazujemy przyk≥ad homeomorfizmu H z kaødπ orbitπ ogra-
niczonπ oraz kontinuum C takiego, øe H≠1(C)fiC nie rozcina p≥aszczyzny i zawiera orbity
okresowe dla dowolnego parzystego okresu, ale nie zawiera punktów sta≥ych (co wiÍcej H
nie posiada øadnych punktów sta≥ych).
Niemniej istnieje odpowiedznik Twierdzenia 26 dla homeomorfizmów zachowujπcych

orientacjÍ, jeúli zamiast punktu sta≥ego wymagamy orbity dwupunktowej w C. Wynik taki
uzyskujemy poniøej w Twierdzeniu 27, przy nieznacznie silniejszych za≥oøeniach. Wynik
ten nie wydaje siÍ byÊ wnioskiem z twierdzeÒ dotyczπcych homeomorfizmów zachowujπ-
cych orientacjÍ, ale moøna go uzyskaÊ korzystajπc z wyników Bonino o po≥πczonych orbi-
tach okresowych (zob. omówienie [P11]). Wynik Bonino zosta≥ juz wczeúniej uøyty przez
niniejszego autora w [P11] w którym pokazaliúmy, øe kaødy homeomorfizm odwracajπcy
orientacjÍ i posiadajπcy orbitÍ okresowπ wielopunktowπ w kontinuum niezmienniczym,
musi w nim posiadaÊ orbitÍ dwupunktowπ.

Twierdzenie 27. Niech g : R2 æ R2 bÍdzie homeomorfizmem odwracajπcym orientacjÍ, a
C niech bÍdzie kontinuum zawierajπcym orbitÍ okresowπ o okresie k > 1. Jeúli g≠1(C)fiC
nie rozcina p≥aszczyzny to C zawiera orbitÍ dwupunktowπ.

W naszym artykule pokazujemy równieø, øe w powyøszym twierdzeniu nie moøna
ani os≥abiÊ za≥oøeÒ, wymagajπc tylko orbity ograniczonej, ani wzmocniÊ tezy, oczekujπc
punktu sta≥ego. Na koniec otrzymujemy takøe nastÍpujπcy wniosek.

Wniosek 28. Niech h : R2 æ R2 bÍdzie homeomorfizmem, a X niech bÍdzie 1-wymiarowym
kontinuum, które nie rozcina p≥aszczyzny. Za≥óømy, øe X fl h(X) posiada n sk≥adowych i
kaøda z nich zawiera orbitÍ okresowπ o okresie k > 1. Wtedy:

I. jeúli h zachowuje orientacjÍ to X zawiera co najmniej n punktów sta≥ych;
II. jeúli h odwraca orientacjÍ to X zawiera co najmniej

Í
n+1
2

Î
orbit dwupunktowych.
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V.3. Punkty sta≥e i okresowe homeomorfizmów p≥aszczyzny odwra-
cajπcych orientacje - pytanie K. Kuperberg [P11]

Niech h : R2 æ R2 bÍdzie homeomorfizmem p≥aszczyzny odwracajπcym orientacjÍ, które
posiada niezmiennicze kontinuum X. Za≥óømy, øe wúród sk≥adowych R2 \ X istnieje n
sk≥adowych niezmienniczych. W 1989 K. Kuperberga [99] sformu≥owa≥a pytanie o istnie-
nie przy powyøszych za≥oøeniach n + 1 punktów sta≥ych w X. Zgodnie z twierdzeniem
Bella [21] pytanie to ma odpowiedü twierdzπcπ dla n = 0, a Kuperberg [98] udowodni≥a
taki wynik dla n = 1. W kolejnej publikacji [99] pokaza≥a takøe, øe h musi posiadaÊ co
najmniej k+2 punktów sta≥ych w X, gdy n ˇ 2k. Bazujπc na [98], w omawianej tu pracy
odpowiadamy twierdzπco na jej pytanie, w istocie udowadniajπc nastÍpujπcy, silniejszy
wynik.

Twierdzenie 29. Niech h : R2 æ R2 bÍdzie homeomorfizmem p≥aszczyzny odwracajπcym
orientacjÍ, które posiada niezmiennicze kontinuum X. Za≥óømy, øe wúród sk≥adowych R2\
X istnieje n sk≥adowych kóre sπ niezmiennicze. Wtedy zbiór punktów sta≥ych h w X
posiada co najmniej n+ 1 sk≥adowych.

Bonino [?] pokaza≥, øe jeúli h : S2 æ S2 jest homeomorfizmemis sfery odwracajπcym
orientacjÍ, posiadajπcym orbitÍ O o okresie k > 2 to h musi posiadaÊ równieø orbitÍ
dwupunktowπ. Korzystajπc z teorii Nielsena Bonino wzmocni≥ swój wynik pokazujπc,
øe dla powyøszej orbity O musi istnieÊ orbita dwupunktowa OÕ taka, øe O oraz OÕ sπ
powiπzane w nastÍpujπcym sensie. Dla orbit O oraz OÕ nie istnieje oddzielajπca je krzywa
Jordana C ™ S2 która jest wolno izotopijna do h(C) w S2\(O fiOÕ). C oraz h(C) sπ wolno
izotopijne w S2 \ (O fiOÕ) jeúli istnieje izotopia {it : S1 æ S2 \ (O fiOÕ) : 0 ˛ t ˛ 1}
≥πczπca i0(S1) = C z i1(S1) = h(C). W szczególnoúci it(S1) jest krzywπ Jordana dla
dowolnego t. Wykorzystujπc wynik Bonino pokazujemy co nastÍpuje.

Twierdzenie 30. Niech h : R2 æ R2 bÍdzie homeomorfizmem p≥aszczyzny odwracajπ-
cym orientacjÍ, które posiada niezmiennicze kontinuum X. Za≥óømy, øe h posiada orbitÍ
okresowπ w X o okresie k > 2.

(i) Jeúli X nie rozcina p≥aszczyny to h posiada orbitÍ dwupunktowπ w X.
(ii) Jeúli X rozcina p≥aszczyznÍ to h posiada orbitÍ dwupunktowπ w X, lub istnieje sk≥adowa
U w R2 \X o okresie 2.

V.4. Punkty sta≥e i okresowe na kofrontierach [P7], [P9]

Hamilton [73] pokaza≥, øe kontinua ≥uko-podobne posiadajπ w≥asnoúÊ punktu sta≥ego.
Kontinua okrÍgo-podobne nie posiadajπ oczywiúcie takiej w≥asnoúci. Poza obrotami na
okrÍgu, warto tu przywo≥aÊ minimalny przyk≥ad Handela [74] na pseudo-okrÍgu. Z dru-
giej strony Kennedy i Rogers [90] pokazali, øe jeúli h jest homeomorfizmem pseudo-okrÍgu
z niezmienniczπ kompozantπ L to h posiada punkt sta≥y w L. W omawianym tu artyku-
le, pokazujemy, øe takøe wiele innych odwzorowaÒ pseudo-okrÍgu posiada punkty sta≥e.
Wynik nasz motywowany jest faktem, iø odwzorowania okrÍgu stopnia d posiadajπ |d≠1|
punktów sta≥ych [86]. Rozwaømy zatem pseudo-okrπg C zanuøony istotnie w pierúcieÒ A.
Kaøde odwzorowanie C rozszerza siÍ do odwzorowania pierúcienia A, jako øe C jest pod-
zbiorem domkniÍtym A, które z kolej jest przestrzeniπ z w≥asnoúciπ ANR. Na mocy wyniku
Heath [75] pseudo-okrπg posiada odwzorowania, które rozszerzajπ siÍ do przekszta≥ceÒ A
o stopniu d > 1. W pracy [?] udowadniamy nastÍpujπcy wynik.
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Twierdzenie 31. [P9] Niech f : C æ C bÍdzie odwzorowaniem pseudo-okrÍgu C. Za≥óømy,
øe F : A æ A jest rozszerzeniem f do A. Jeúli stopieÒ F równy jest d to f posiada co
najmniej |d≠ 1| punktów sta≥ych.

Korzystajπc z tego wyniku, oraz pewnych elementów teorii Nielsena, w pracy [P7]
opisujemy zbiory minimalnych okresów odwzorowaÒ na kofrontierach okrÍgo-podobnych.

Twierdzenie 32. [P7] Niech f : Ë æ Ë bÍdzie odwzorowaniem stopnia d okreúlonym na
kofrontierze okrÍgo-podobnym Ë. Zdefiniujmy Per(f) = {n œ N : fn(p) = p oraz fk(p) ”=
p dla k < n, dla kaødego p œ Ë}. Wtedy

I. Per(f) = N dla |d| > 2 lub d = 2,
II. N \ {2} ™ Per(f) dla d = ≠2,
III. 1 œ Per(f) dla d = 0,≠1,
IV. jeúli d = 1 to f moøe nie mieÊ punktów sta≥ych.

Powyøsze wyniki uogólniajπ te otrzymane dla okrÍgu przez Efremovπ, oraz niezaleønie
przez Blocka, Guckenheimera, Misiurewicza oraz Younga pod koniec lat 70-tych.

V.5. Odwzorowania nakrywajπce i W≥asnoúÊ Bliskiego Lokalnego Ho-
meomorfizmu na pseudo-solenoidach [P6]

W omawianej tu wspólnej pracy z F. Sturmem, teoria nakryÊ Foxa wykorzystana zosta-
je do scharakteryzowania d-krotnych przestrzeni nakrywajπcych pseudo-solenoidów, tzn.
dziedzicznie nierozk≥adalnych okrÍgo-podobnych, nie≥aÒcuchowych kontinuów.

Twierdzenie 33. Niech P = (p1, p2, . . . , pn, . . .) bÍdzie ciπgiem liczb pierwszych a S bÍdzie
P -adycznym pseudosolenoidem.

I. S jest swojπ d-krotnπ przestrzeniπ nakrywajπcπ wtedy i tylko wtedy gdy d jest wzglÍdnie
pierwsze ze wszystkimi, poza skoÒczonπ iloúciπ, pi œ P .

II. Jeúli C jest kontinuum a · : C æ S jest d-krotnym nakryciem to C jest homeomor-
ficzne z S.

Drugi wynik, uzyskany z pomocπ wyników Kawamury, jest analogiem wyniku Lewisa-Smitha,
którzy pokazali øe kaøde odwzorowanie na pseudo-≥uku jest dowolnie bliskie homeomorfi-
zmowi.

Twierdzenie 34. [W≥asnoúÊ Bliskiego Lokalnego Homeomorfizmu] Jeúli E(S) jest prze-
strzeniπ wszystkich surjekcji na pseudosolenoidzie S to zbiór C(S) lokalnych homeomor-
fizmów na S jest gÍstym podzbiorem G” przestrzeni E(S).

V.6. Obszerne podkontinua w produktach kontinuów - pytania Bel-
lamiego & £ysko oraz Illanesa [P2]

W niniejszej pracy, bÍdπcej owocem wspó≥racy z D. Prierem oraz M. Smithem, badana
jest w≥asnoúÊ obszernych podkontinuów w produktach KartezjaÒskich wprowadzonπ przez
Prajsa oraz Whittingtona w [134]. Przypomnijmy, øe M jest obszerne w X ◊ Y jeúli dla
kaødego zbioru otwartego U ™ X ◊ Y takiego, øe M ™ U istnieje podkontinuum L w
X ◊ Y takie, øe M ™ intX◊Y (L) ™ L ™ U . W klasie kontinuów z w≥asnoúciπ Kelleya,
w≥asnoúÊ ta równowaøna jest [23] z nastÍpujπcπ:
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(*) dla kaødego otwartego otoczenia U kontinuum M istnieje otwarte i spójne otoczenie
V takie, øe M ™ V ™ U .

Motywacjπ do badania obszernych kontinuów jest fakt, øe w hiperprzestrzeni C(X ◊ Y )
podkontinuów X◊Y kontinua obszerne sπ punktami gdzie C(X◊Y ) jest lokalnie spójne.
W [23] Bellamy oraz £ysko badali w≥asnoúÊ fupcon6 w produktach KartezjaÒskich. Pro-
dukt kontinuówX◊Y posiada w≥asnoúÊ fupcon jeúli dla dowolnego kontinuumM ™ X◊Y
rzutujπcego siÍ na ca≥e osie X oraz Y , kontinuum M spe≥nia w≥asnoúÊ (*). Bellamy oraz
£ysko pokazali, øe produkty KartezjaÒskie kontinuów Knastera oraz pseudo-≥uk posiadajπ
w≥asnoúÊ fupcon. Co wiÍcej w produktach takich kontinuów w≥asnoúÊ (*) jest równowaøna
z w≥asnoúciπ rzutowania siÍ na ca≥e osie. Bellamy i £ysko pokazali równieø, øe przekπtna
kwadratu KartezjaÒskiego spójnej i zwartej grupy topologicznej G posiada w≥asnoúÊ (*)
wtedy i tylko wtedy, gdy G jest lokalnie spójna, a zatem jeúli G jest nietrywialnym sole-
noidem to G◊G nie posiada w≥asnoúci fupcon. Waøne powiπzane wyniki moøna znaleüÊ
w pracy Prajsa [135]. W kontekúcie powyøszych wyników Bellamy i £ysko sformu≥owali
nastÍpujπce pytanie.

Pytanie 11. [Bellamy&£ysko, [23]]Czy produkt KartezjaÒski kontinuum Knastera oraz
solenoidu posiadajπ w≥asnoúÊ fupcon?

Krok w kierunku rozwiπzania tego probleu zosta≥ uczyniony przez Illanesa, który poka-
za≥, øe jeúli X◊ [0, 1] ma w≥asnoúÊ fupcon to dla kaødego kontinuum Knastera K, produkt
X◊K równieø posiada tÍ w≥πsnoúÊ [81]. W konsekwencji, Pytanie 11 sprowadzone zosta≥o
do nastÍpujπcego potencjalnie prostszego problemu.

Pytanie 12 (Illanes, [81]). Niech S bÍdzie solenoidem. Czy [0, 1] ◊ S posiada w≥asnoúÊ
fupcon?

W omawianej tu pracy udaje nam siÍ odpowiedzieÊ twierdzπco na powyøsze pytanie,
dziÍki czemu takπ samπ odpowiedü uzyskujemy równieø dla Pytania 11.

Twierdzenie 35. Niech S bÍdzie solenoidem. Wtedy [0, 1]◊ S posiada w≥asnoúÊ fupcon.

Twierdzenie 36. Niech S bÍdzie solenoidem a K kontinuum Knastera. Wtedy K ◊ S
posiada w≥asnoúÊ fupcon.

V.7. Twierdzenia o kolorowaniach zwiπzane z twierdzeniem Brouwe-
ra o punkcie sta≥ym oraz twierdzeniem Borsuka-Ulama o anty-
podach [P8], [P12]

W [P8] we wspó≥pracy z P. Mincem oraz M. TurzaÒskim obecny autor opisa≥ meto-
dy kombinatoryczne pozwalajπce na aproksymacjÍ symetrycznych przegródek sfer oraz
kostek skoÒczenie wymiarowych. Zagadnienie to pojawia siÍ w kontekúcie twierdzenie
Borsuka-Ulama o antypodach, czy twierdzenia Dysona [85], [96]. Mowiπc úciúlej, punkty
gwarantowane przez twierdzene Borsuka-Ulama leøπ w przekroju n takich symetrycznych
przegródek, gdzie n jest wymiarem sfery. Podobne zagadnienie, tym razem juø bez za-
≥oøenia symetrycznoúci, opisane jest we wspólnej publikacji z M. TurzaÒskim [P12], w
kontekúcie twierdzenia Brouwera o punkcie sta≥ym. W tym przypadku przekrój asyme-
trycznych przegródek zawiera punkty sta≥e odwzorowania kostki.

6 skrót ten pochodzi od ang. full projections imply connected open neighborhoods i wprowadzony
zosta≥ przez Illanesa w [81].
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V.8. Jeszcze raz o nierozk≥adalnoúci i chaosie w atraktorach p≥askich
[P5]

We wspó≥pracy z J. Kupkπ zauwaøamy, øe na podstawie wyników Misiurewicza oraz
Smı́tala dotyczπcych odwzorowaÒ s≥abo unimodalnych [117], istnieje CŒ-g≥adkie odwzo-
rowanie f : I æ I takie, øe

I. f jest choatyczne w sensie Li i Yorke’a,
II. granica odwrotna If = limΩ{f, I} nie zawiera podkontinuum nierozk≥adalnego.

Udzielamy w ten sposób odpowiedzi na pytanie P. Oprochy oraz autora z [H9], gdzie wynik
ten zosta≥ udowodniony dla odwzorowania nie naleøπcego nawet do klasy C1. Dodatkowo
korzystajπc z wyniku Bennetta, oraz twierdzenia Blokh’a o rozk≥adzie spektralnym, po-
kazujemy øe dla dowolnej liczby naturalnej i, przestrzeÒ If zawiera podkontinuum Ci z
nastÍpujπcymi w≥asnoúciami:

(i) Ci jest 2i-okresowe dla przesuniÍcia,
(ii) Ci jest uzwarceniem pó≥prostej.

V.9. Topologia i dynamika na pewnych hiperprzestrzeniach [P4]

W ramach kolejnej wspó≥pracy z J. Kupkπ, dla kontinuum X badamy topologiczne i
dynamiczne w≥asnoúci hiperprzestrzeni zbiorów rozmytych normalnych F1(X) wyposaøo-
nej w jednπ z trzech metryk: HausdorÄa, endograficznπ lub sendograficznπ. Pokazujemy,
øe hiperprzestrzeÒ ta úciπga siÍ do punktu, jest ≥ukowo spójna, lokalnie úciπgalna do
punktu, lokalnie ≥ukowo spoójna, lokalnie jednospójna oraz lokalnie spójna. Dla metryki
endograficznej F1(X) jest równieø kontinuum. Dla ustalonego grafu topologicznego X,
korzystajπc z wyników Barge’a i Martina, zauwaøamy jak zrealizowaÊ granicÍ odwrotnπ
uk≥adu dynamicznego rozmytego na X jako atraktor uk≥adu dynamicznego rozmytego na
rozmaitoúci.

V.10. O Problemie Malfattiego [P10]

W omawianej tu pracy, bÍdπcej wspó≥pracπ z M. Andreattπ oraz A. Bezdekiem, podajemy
nowe nieanalityczne rozwiπzanie problemu optymalizacji pola dwóch roz≥πcznych okrÍgów
we wnÍtrzu wybranego trójkπta. Problem ten nastÍpnie uogólniamy dla pewnych innych
obszarów. Nasze nieanalityczne podejúcie pokazuje, øe aranøacja zach≥anna okrÍgów jest
tπ optymalnπ.

Twierdzenie 37. [P10] Aranøacja zach≥anna realizuje najwiÍksze pole dla par roz≥πcznych
okrÍgów zawartych w dowolnym wklÍs≥ym trójkπcie oraz na p≥aszczyønie hiperbolicznej.

Co wiÍcej powyøszy wynik pozostaje prawdziwy na powierzchni sfery, dla trójkπtów
sferycznych o úrednicy mniejszej niø fi4 .

V.11. Okresowe homeomorfizmy odwracajπce orientacjÍ sfery S2 z
niezmienniczym pseudo-okrÍgiem [P13]

W publikacji [P13] skonstruowa≥em pseudo-okrπg jako zbiór niezmienniczy homeomorfi-
zmów odwracajπcych orientacjÍ sfery S2. Wynik ten jest doúÊ zaskakujπcy, ze wzglÍdu
na dziedzicznπ nierozk≥adalnoúÊ pseudo-okrÍgu. Wynik jest uzyskany przez zanurzenie
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pseudo-okrÍgu we wstÍgÍ Möbiusa i podniesienie do skoÒczenie-krotnej przestrzeni nakry-
wajπcej. Metoda jest zainspirowana wynikiem Bellamy’ego oraz Lewisa [22].
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