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Recenzja 2-giego wydania książki H. G. Schustera
p t -

„Chaos deterministyczny — wprowadzenie”

Na wiosnę 1995 roku ukazało się nakładem wydawnictwa PWN drugie 
wydanie książki H. G. Schustera pt. „Chaos deterministyczny -  wprowa-
dzenie” . Jest to powtórny druk tłumaczenia z języka angielskiego orygi-
nału drugiego wydania (uzupełnionego i poprawionego), które ukazało się 
w Weinheim w 1988 roku nakładem wydawnictwa VCH Verlagsgessełschaft.

Autor recenzowanej książki jest postacią dobrze znaną w interdyscypli-
narnym środowisku zajmującym się teorią chaosu deterministycznego i jej 
zastosowaniami. Ma on na swoim koncie szereg cennych artykułów nauko-
wych m.in. na temat ilościowych miar chaosu jak uogólnione wymiary frak- 
talne i uogólnione entropie oraz zastosowań miar z teorii informacji do ba-
dania. stanów chaotycznych. Jego artykuły mają zazwyczaj charakter prag-
matycznych, choć bardzo dobrze uzasadnionych matematycznie, ogólnych 
propozycji algorytmów do badania szeregów czasowych otrzymywanych czy 
to z modeli fizycznych bądź też z pomiarów w doświadczeniach.

Wyjątkowa umiejętność Schustera przekładania metod i pojęć ścisłych 
matematycznie na język propozycji narzędzi badań chaosu nadających się 
zrealizować numerycznie w konkretnych sytuacjach badawczych odbiła się 
wyraźnie na sposobie formułowania myśli i strukturze jego książki. Kiedy 
pierwsze jej wydanie ukazało się w 1984 roku w Niemczech, stanowiła ona 
przełom w tym sensie, że była to pierwsze tak obszerne opracowanie prze-
znaczone dla szerekiego kręgu odbiorców -  matematyków, fizyków, chemi-
ków; tak studentów jak i badaczy -  które w umiejętny sposób połączyło 
możliwie kompletny przekaz wiedzy matematycznej z syntetyczną i syste-
matyczną dyskusją modeli i doświadczeń fizycznych, w których wiedza ta 
została zrealizowana. Konsekwencją tego było to, że -  w odróżnieniu od po-
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przedających je opracowań (jak książka A. Lichtenberga i M. Liebermana, 
„Regular and Stodiastic Motion” , Springer 1982 dostępna na rynku pol-
skim w tłumaczeniu na język rosyjski) -  w książce Schustera. główny akcent 
położony został na dynamikę w układach dysypatywnych zaś układom za-
chowawczym poświęcony jest tylko jeden rozdział.

Wydanie drugiego z 1988 roku uzupełnione zostało o paragrafy opisujące 
wrażliwość na zmiany parametrów, tłuste fraktale, charakteryzację atrakto- 
rów przy pomocy indeksów skalowania, drzewo Fareya oraz pojęcie globalnej 
uniwersalności.

Struktura książki jest następująca.
Krótki Wstęp umiejscawia zjawisko chaosu determistycznego na tle dzie-

dzin nauki, w których ono występuje: fizyki, chemii oraz biologii (w książce 
wspomina się jedynie o możliwościach poszukiwania chaosu w ekonomii). 
W rozdziale tym postawione są zasadnicze pytania formułowane w bada-
niach chaosu deterministycznego:

-  czy i kiedy można powiedzieć, że w danym układzie zjawisko to wy-
stąpi?

-  czy można matematycznie ścisłe ilościowe metody opisu ruchu cha-
otycznego?

-  czego można się dowiedzieć z badania sygnału chaotycznego?
-  jaki jest wpływ zjawiska chaosu deterministycznego na zagadnienie 

przewidywalności układów dynamicznych?
W rozdziale I (Doświadczenia i proste modele) opisane zostało występo-

wanie chaosu w czterech representatywnych układach: wahadło z napędem, 
doświadczenie Rayleigha-Benarda konwekcji cieczy w komórce, reakcje che-
miczne w mieszalniku, niecalkowalny układ Henona-Heilesa z mechaniki kla-
sycznej. Układy te są ze sobą porównane i wyszczególnione zostały wspólne 
(uniwersalne) cechy zjawiska chaosu występujące pomimo różnic w fizycz-
nym charakterze omawianych przykładów.

W rozdziale II (Odwzorowania kawałkami liniowe i chaos determini-
styczny) omówione zostały przesunięcie Bernoulliego oraz podstawowe ilo-
ściowe charakterystyki ruchu chaotycznego -  wykładnik Lapunowa, miara 
niezmiennicza oraz funkcje korelacji. Na przykładzie odwzorowania odcin-
kami liniowego autor omawia też zjawisko dyfuzji deterministycznej poka-
zując, że ma ona zbliżone własności statystyczne do zwykłej dyfuzji.

Rozdział III poświęcony jest uniwersalnym własnościom odwzorowań 
kwadratowych. Rozpoczynając od wpływu wartości parametru kontrolnego 
na zachowanie iteracji odwzorowania kwadratowego, Scliuster omawia bi- 
furkację rozwidlenia i transformację (operator) podwajania, supercykle oraz 
parametry scenariusza Feigenbauma podwajania okresu a i S -  posługuje się 
przy tym metodami grupy renormalizacji. Przy dyskusji samopodobieństwa 
elementów cyklu i zachowań chaotycznych odwzorowania kwadratowego au-
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tor wprowadza pojęcie wymiaru Hausdorfa oraz omawia własności widma 
mocy odwzorowania kwadratowego. W tym też miejscu opracowania oma-
wiany jest wpływ szumu zewnętrznego na zachowanie chaotyczne. Następnie 
autor omawia własności odwzorowania kwadratowego dla parametru kon-
trolnego powyżej punktu akumulacji w scenariuszu Feigenbauma. W końco-
wych akapitach rozdziału III pokazana jest analogia pomiędzy podwajaniem 
okresu a przejściami fazowymi oraz podane są przykłady doświadczeń po-
twierdzających występowanie scenariusza bifurkacyjnego dojścia do chaosu.

Rozdział IV poświęcony jest zjawisku intermitencji. Omówione są scena-
riusze intermitencji Pomeau-Manneville typu I, II i III, zależność długości 
obszarów laminarnych od parametru kontrolnego, opis intermitencji za po-
mocą grupy renormalizacji oraz doświadczalne obserwacje zjawiska intermi-
tencji typu I i typu III.

W rozdziale V (Dziwne atraktory w układach dysypatywnych) autor wy-
jaśnia pojęcie dziwnego atraktora posługując się przekształceniem piekar-
skim oraz dysypatywnym odwzorowaniem Henona.. Po wprowadzeniu po-
jęcia entropii Kolmogorowa, Schuster omawia jej związek z wykładnikami 
Lapunowa oraz zagadnienie przewidywalności stanu układu chatycznego. 
Następnie omawia sposoby charakteryzowania atraktora za pomocą mierzo-
nego sygnału a w tym problem rekonstrukcji trajektorii na podstawie szeregu 
czasowego, uogólnione wymiary fraktalne, uogólnione entropie oraz hiotezę 
Kapłan i Yorke’a. W ostatnim akapicie rozdziału zajmuje się fraktalnymi 
granicami basenów atrakcji.

Rozdział VI (Przejście od quasi-okresowości do chaosu) poświęcony jest 
drodze do chaosu (czyli scenariuszowi) Ruelle,a-Takensa,-Newhouse,a -  trze-
ciemu najczęstszemu oprócz drogi poprzez podwajanie okresu i drogi po-
przez intermitencję scenariuszowi dojścia układów dynamicznych do chaosu. 
Autor wprowadza pojęcie bifurka.cji Hopfa, porównuje scenariusz Ruelleo- 
Takensa-Newhouse^ do klasycznego scenariusza Landaua powstawania tur-
bulencji hydrodynamicznej a następnie omawia globalne i lokalne uniwer-
salne własności takiego przejścia do chaosu. Schuster wyjaśnia występowa-
nie drzewa Fa.reya w zagadnieniu synchronizacji modów oscylatorów sprzę-
żonych. Wreszcie omawia występowanie odwzorowania okręgu w pomiarach 
układów fizycznych w tym również w dynamice komórek serca a na koniec 
rozdziału pojęcie kryzysu i podsumowuje scenariusze dojścia do chaosu.

Jak wspomniano na wstępie recenzji, ruch regularny i nieregularny 
w układach zachowawczych (Rozdział VII) został potraktowany w książce 
Schustera. nieco skrótowo. Jednakże w rozdziale jemu poświęconym czytelnik 
znajdzie wszystkie najważniejsze informacje omówienie twierdzeń KAM oraz 
Poincare Birkhoffa. Wyjaśnione została też niezmiernie istotna rola punk-
tów homoklinicznych w zjawisku chaosu w ogóle. Schuster przeprowadza, też 
dyskusję ruchu w pełni nieregularnego w aspekcie ergodyczności.
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Najbardziej skromnym fragmentem opracowania jest Rozdział VIII 
(Chaos w układach kwantowych?). W rozdziale tym autor wprowadza czy-
telnika w zgadnienie zachowania układów kwantowych, które w granicy kla-
sycznej mogą, zachowywać się chaotycznie. Jest to jednak tylko zasygnalizo-
wanie problemu poprzez omówienie kilku przykładów.

Sformułowanie Perspektyw, widziane z pozycji roku 1988, kończy opra-
cowanie.

Cenną częścią książki Schustera są Dodatki. Omawiane w nich zagad-
nienia są głównie matematycznej natury (Dod. C: Pochodna Schwa,rza;Dod. 
D: Renormalizacja jednowymiarowego modelu Isinga; Dod.E: Przerzedza-
nie i całki po trajektoriach w przypadku zewnętrznego szumu; Dod. G: 
Podawajanie okresu w zachowawczym odwzorowaniu Henona,). W Dod. F 
omównione zostało pojęcie informacji Shannona -  jest to wielkość z teorii in-
formacji jednakże wyjaśniana tutaj w sposób taki jak w fizyce statystycznej 
wyjaśnia się bliźniacze pojęcie entropii Boltzmanna. Na wyróżnienie zasłu-
gują dodatki A i B poświęcone własnościom modelu Lorentz: podane jest 
wyprowadzenie tego modelu z równania Naviera-Stokesa oraz pojawianie sie 
turbulencji i konwekcji w modelu Lorentza. W wydaniu polskim dołączono 
dodatek H, w którym K.Stefański omawia pewne szczegółowe zagadnienie z 
dziedziny chaosu kwantowego.

Książkę kończy bogaty spis literatury uporządkowany według rozdziałów.
Wady opracowania Schustera wynikają właściwie wyłącznie z data jej 

ukończenia. Szczególnie brakuje w nim odróżnienia zagadnień układów dy-
namicznych przestrzennie rozciągłych (równania ruchu są wtedy równaniami 
o pochodnych cząstkowych) od zjawisk w układach zwartych, które stano-
wią główny temat książki. Również po 1988 roku zrozumienie zjawisk na 
pograniczu mechaniki kwantowej i klasycznej bardzo zaawansowano. Z tych 
samych powodów Schuster nie omawia dwóch obecnie intensywnie rozwija-
nych obszarów teorii chaosu: kontroli chaosu oraz synchronizacji układów 
chaotycznych.

Pomimo tych wad książka H.G.Schustera pozostanie na długo podsta-
wowym opracowaniem w swej dziedzinie. Jest napisana potoczystym i ko-
munikatywnym językiem, zrozumiałym zarówno dla matematyków jak i dla 
fizyków -  tak studentów jak i pracowników naukowych. Jest samowystar-
czalna -  tj. autor zakładał, że będzie czytelna bez potrzeby studiowania 
dodatkowych gałęzi wiedzy. Została przy tym bardzo dobrze przełożona na 
język polski co nie było sprawą łatwą ze względu na żywiołowy rozwój dzie-
dziny dynamiki układów nieliniowych i w konsekwencji słabe ukształtowanie 
się w naszym języku odpowiedniej terminologii naukowej.
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