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SEMIATRAKTORY UKŁADÓW DYNAMICZNYCH
REPREZENTOWANYCH PRZEZ KOCYKLE

Formalizm kocykli znajduje zastosowanie w badaniu szerokiej klasy układów opisywanych głównie przez
nieautonomiczne oraz stochastyczne równania różnicowe i różniczkowe. Wśród układów, które mogą być opi-
sane językiem kocykli znajdują się też w szczególności zaburzone układy dynamiczne oraz iterowane układy
funkcyjne. Do wszelkich tego typu układów proponujemy jednolite podejście. Będziemy więc rozważć pewien
niepusty zbiór Ω zwany przestrzenią parametrów z zadaną na nim grupą transformacji {θt : t ∈ T} identy-
fikowaną najczęściej z szumem, czy zaburzeniami (deterministcznymi albo losowymi), przestrzeń metryczną
X, zwaną przestrzenią fazową oraz rodzinę ciągłych odwzorowań ϕ(t, ω) : X → X spełniającą warunek

ϕ(s+ t, ω) = ϕ(t, θsω) ◦ ϕ(s, ω)

dla s, t ∈ T+ oraz ω ∈ Ω. Zbiór T identyfikujemy z wszystkimi możliwymi „czasami”. Układ taki nazwiemy
kocyklem.

Można zauważyć, że dany kocykl w naturalny sposób indukuje rodzinę multifunkcji {Ft : X → P (X) :
t ∈ T+} danch wzorem

Ft(x) = {ϕ(t, ω)(x) : ω ∈ Ω}.

Te odwzorowania wielowartościowe będziemy nazywali multifunkcjami stanów, gdyż dla danego x ∈ X wartość
Ft(x) zawiera wszystkie możliwe stany tego punktu w naszym układzie w chwili t ∈ T+. Jak się okazuje
interesujące nas asymptotyczne zachowanie układu danego przez kocykl daje się z powodzeniem opisać przez
asymptotykę multifunkcji stanów.

Zaprezentujemy pewien prosty wystarczający warunek na to, aby rodzina multifunkcji stanów posiadała
semiatraktor. Podamy też sposób jego konstrukcji i powiemy kiedy spełnia on tak zwane twierdzenie adresowe.
Semiatraktory to zbiory domknięte (nawet niekoniecznie ograniczone), które przyciągają trajektorie punktów,
choć niekoniecznie zbiorów (zwartych lub ograniczonych), jak to czynią atraktory. Istnienie semiatraktorów jest
szczególnie pożądane- układ może nie posiadać atraktora, ale posiadć semiatraktor. Ponadto, jak okazuje się
z punktu widzenia probabilistycznego, jeśli nasz układ posiada (w odpowiednim sensie) jedyną niezmienniczą
miarę ergodyczną, to jej nośnik możemy utożsamiać właśnie z semiatraktorem.


