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LOSOWOĝû A CHAOTYCZNOĝû

1. WSTĉP

PojĊcia „losowoĞü”, „chaotycznoĞü” są dziĞ w powszechnym uĪyciu w nauce,
sztuce, polityce, zarządzaniu róĪnego rodzaju organizacjami, a takĪe w codziennych
ludzkich dziaáaniach i rozmowach. Zasadnicza treĞü tych pojĊü wyáoni siĊ dziĊki
odpowiedzi na nastĊpujące pytania:
pyt. 1. LosowoĞü dla kogo?
pyt. 2. LosowoĞü, chaotycznoĞü czego?
pyt. 3. W czym przejawia siĊ losowoĞü, chaotycznoĞü tego czegoĞ?
pyt. 4. Jakie są formy losowoĞci i chaotycznoĞci?
Zanim spróbujemy odpowiedzieü na niektóre z tych pytaĔ, warto przyjąü nastĊpujące ogólne okreĞlenia:
(01) losowoĞü i chaotycznoĞü to ustalone – przez obserwatorów, badaczy – cechy
przedmiotów;
(02) rozpatrywane i obserwowane przez badaczy i obserwatorów przedmioty tj, m.in.
takie obiekty jak: fakty; zdarzenia; zjawiska realnego Ğwiata; abstrakcyjne – teoretyczne uogólnienia realnych zjawisk w formie hipotetycznych praw empirycznych, teorii; sądy o: przeszáoĞci, przyszáoĞci, zdarzeniach, zjawiskach kultury,
gospodarki, polityki, kosmologii.
PojĊcia losowoĞci, chaotycznoĞci, chaosu są dziĞ w powszechnym uĪyciu praktycznie we wszystkich dziedzinach nauk teoretycznych i stosowanych. W szczególnoĞci Īadne wspóáczesne badanie ekonometryczne czy statystyczne nie moĪe siĊ obejĞü
bez analizy losowoĞci czy chaotycznoĞci zjawisk. Przykáady takich analiz podają,
m.in. ZieliĔski (1989, 1992), Osiewalski (2001), Piasecki (2007), Orzeszko (2004,
2005), Lachowicz (1999), Banasiak, Lachowicz (2002), Zawadzki (1996, 2006, 2012),
Perzanowski (1997), Ostasiewicz, Ronka-Chmielowiec (1994).
Historia ¿lozo¿i, nauk szczegóáowych, zawiera szereg przykáadów ciągáych
zmian treĞci pojĊü losowoĞci i chaotycznoĞci oraz intensywnoĞci ich uĪycia w nauce
i codziennym Īyciu. O niektórych z tych zmian i aplikacji wspominamy okazjonalnie niĪej oraz w Milo (2013). Szerokie ich omówienie w odniesieniu do losowoĞci
moĪna znaleĨü, np. w Milo (2012). W §2 spróbujemy zwiĊĨle odpowiedzieü na pyt. 1
i pyt. 2, zaĞ w §3 na pyt. 3 i pyt. 4.
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2. ONTOLOGICZNE I METODOLOGICZNE PODSTAWY
„LOSOWOĝCI I CHAOTYCZNOĝCI”

PojĊcia „los”, „losowy”, „losowoĞü” do jĊzyka polskiego tra¿áy z jĊzyka niemieckiego, w którym „Los” znaczy, m.in. przeznaczenie, traf, los na loterii, przypadek.
W jĊzyku greckim los to ĲުȤȘ, ȝȠȚקĮ (tychi, mojra) czyli przypadek, powodzenie,
pomyĞlnoĞü, fortuna, sprzyjające okolicznoĞci. W jĊzyku áaciĔskim (i póĨniej, m.in.
francuskim) alea to traf i to Ğlepy, przypadek, ryzykowne przedsiĊwziĊcie, hazard, gra
hazardowa (w koĞci np.), teĪ przypadáoĞü nazywana accidens (akcydens po polsku)
lub symbebekós (ıȣȝȕİȕȘxި̗Ȣ po grecku). Akcydens to nieistotna cecha, wáaĞciwoĞü,
wáasnoĞü, czyli przypadek, ale teĪ nieistotny i niekonieczny element tkwiący w czymĞ
bardziej záoĪonym.
Przyjmując de¿nicjĊ (01) z §1 przez losowoĞü bĊdziemy rozumieü nastĊpujące
cechy przedmiotów wymienione w de¿nicji (02):
c1) przedmioty te są obserwowalne i/lub analizowalne przez co najmniej 2 niezaleĪnych obserwatorów i/lub analityków, tj. obserwowalne i/lub analizowalne są
co najmniej 2 rozróĪnialne przez nich cechy: cecha istnienia substancjalnego lub
pojĊciowego obiektu oraz nierozerwalnie z nią związana cecha stowarzyszona
przypadkowa, której zaobserwowanie lub przewidzenie wystąpienia – z uwagi
na uáomnoĞü procesu obserwacji lub eksperymentu – są niemoĪliwe do ustalenia
przed dokonaniem obserwacji. Przykáadami takich cech stowarzyszonych są:
obserwowany kolor, ksztaát ciaáa, czas i miejsce wystąpienia zdarzenia przyrody
biologicznej czy gospodarczej, wynik rzutu monetą symetrycznie wywaĪoną,
wynik „losowego” ciągnienia numerowanych 6 kul z 49 kul;
c2) zarówno procesy powstawania (istnienia) jak i giniĊcia (nie-istnienia) obiektów
jak i konkretnie obserwowane wzorce cech stowarzyszonych (koloru, ksztaátu,
czasu, miejsca, dziaáania, stanu, iloĞci, jakoĞci, stosunku, poáoĪenia) przedmiotów
są nieprzewidywalnie nieregularne;
c3) cechy z (c1) i (c2) implikują ignorancjĊ obserwatorów i analityków o prawach
ruchu lub spoczynku rzeczywistych przedmiotów, brak – w momencie obserwacji lub eksperymentu – odpowiednich instrumentów pomiaru lub obserwacji siá
i kierunków wzajemnego oddziaáywania obserwowanych obiektów albo nieznajomoĞü kolejnoĞci wystĊpowania w czasie i przestrzeni obserwowanych obiektów
realnych, czy wreszcie nieznajomoĞü reguá wnioskowaĔ dla zbiorów sprzecznych
racji i/lub nastĊpstw, brak wiedzy o reguáach przemian fazowych form i struktury obserwowanych rzeczy. Z (c1)-(c3) widaü, Īe losowoĞü i chaotycznoĞü to
wygodny terminologiczny opis sytuacji obserwacyjno-badawczej dla obserwatora,
badacza zjawisk o nieregularnych przebiegach, a takĪe dla kaĪdego czáowieka
intuicyjnie rozumiejącego sens tych sáów.
Uwaga 2.1. Najjaskrawszych przykáadów Ĩródeá losowoĞci dostarczają nam
historyczne opisy gier hazardowych w koĞci, karty, gier sportowych. Okazuje siĊ, Īe
zawsze istnieli gracze-oszuĞci, którzy stosując prymitywne „chwyty growe” z góry
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znali wyniki gier bo je „projektowali (programowali) przed grą”. Dla postronnego
obserwatora wyniki tych gier byáy jednak losowe, tzn. a priori nieprzewidywalne,
czyli Īe dla niego losowe znaczyáy wyniki nieprzewidywalne przynoszone przez tzw.
los.
Uwaga 2.2. Dla egzaminatora numery, np. 7 pytaĔ – losowane przez studenta
na egzaminie – są związane z konkretnymi treĞciami, które zna, bo sam je ukáadaá,
wiĊc nie są one dla egzaminatora losowe. Dla owego studenta zaĞ, są one losowe,
jeĞli ktoĞ wczeĞniej ich mu nie wyjawiá. Podobnie jest z „odkrywaniem zdarzeĔ
rynkowych lub zawodowych”. Dla np. dyrektora zarządu banku X, ustalona przez
niego kontrola oddziaáu XX dn. 20.03.2013, w innym mieĞcie jest zdarzeniem pewnym, ale dla personelu tego oddziaáu (jeĞli nikt z tego personelu o tym nie wiedziaá,
prócz dyrektora) kontrola ta jest losowa co do czasu, skali szczegóáowoĞci, ostroĞci
– z uwagi na niewiedzĊ o jej nastąpieniu i charakterze. Oznacza to, Īe w generowaniu
owej losowoĞci – dla nieuprzedzonych kontrolowanych – biorą udziaá nastĊpujące
obiekty i przedmioty procesu: dziaáający decydent, kontroler oraz doznający kontroli
podmiot, tj. oddziaá XX, czas trwania kontroli, miejsce, iloĞü kontrolowanych stanów
dziaáalnoĞci oddziaáu XX.
Uwaga 2.3. Akceptacja losowoĞci jako cechy ignorancji decydentów, obserwatorów, analityków co do przyszáych lub aktualnych wyników dziaáaĔ obiektów przyrodniczych, stanów procesów przyrodniczo-gospodarczo-spoáecznych (w tym stanów
równowagi) trwa od czasów antycznych. Jest ona z jednej strony wygodną opisowo-analityczną strategią czáowieka w procesie adaptacji wobec zmiennych warunków
Īycia, choü z drugiej strony jest ona oznaką przynajmniej czĊĞciowej nieznajomoĞci
tych przedmiotów, wzglĊdem których zakáada on istnienie losowoĞci. ZaáoĪenie losowoĞci procesu, to przyznanie siĊ do nieznajomoĞci faktycznych cech i mechanizmu
funkcjonowania tego procesu, czyli eufemizm zasáaniający niewiedzĊ o tym procesie.
W II poáowie XX w. niezwykáą popularnoĞü zdobyáy terminy chaotycznoĞü, chaos,
chaotyczny. Przez chaotycznoĞü intuicyjnie rozumieü bĊdziemy cechĊ braku porządku,
braku trwaáych wzorców cech w obserwowanych i/lub analizowanych przedmiotach
i ich relacjach. W codziennym Īyciu zaĞ chaos oznacza sytuacjĊ, w której coĞ siĊ
wydarza w sposób niezorganizowany, nieuporządkowany, baáaganiarski albo ciąg
takich sytuacji. W kosmologii, meta¿zyce, ontologii, chaos to stan lub zbiór stanów
wszechĞwiata zanim nastaá jakikolwiek porządek (o czym pisaá juĪ Hezjod w swej
Teogonii). Pitagorejczycy ujmowali chaos jako przestrzeĔ obrazowaną przez bezáadne
sploty liczb, zaĞ Platon i Arystoteles, jako pramiejsce powstaáego Ğwiata. Dla Anaksymandra chaos jest nieokreĞlonym pratworzywem Ğwiata, dla Anaksagorasa przestrzenią nieskoĔczenie podzielnych elementów, z kolei dla Demokryta nieuporządkowanym
nieskoĔczonym zbiorem cząsteczek (atomów), zaĞ dla stoików bezksztaátną masą.
Te moĪnoĞciowo-materialne ujĊcia przetrwaáy do czasów nowoĪytnych by w tych
ostatnich przeksztaáciü siĊ w moĪnoĞciowo-wirtualne, tj. m.in. ujmowanie chaosu jako
transcendentnego praĨródáa wszelkich siá w kosmosie (Paracelsus, Böhme, Schelling,
von Baader, Nietzsche).
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Kontynuując wątek ontycznego ujmowania chaosu moĪna ten ostatni rozumieü
jako czasowy ciąg lub zbiór stanów wszechĞwiata czyli powtarzające siĊ zjawisko
wydarzania siĊ, czy teĪ powstawania róĪnych nieregularnych, co do formy i struktury
substancjalnej, rzeczy i relacji miĊdzy nimi zachodzącymi, w tym ruchu przestrzennego, lub przestrzenno-czasowego. W wieku XIX i póĨniej, zarówno matematycy
jak i przedstawiciele najpierw ¿zyki, chemii a nastĊpnie pozostaáych gaáĊzi wiedzy
rozpropagowali pojĊcie chaosu i chaotycznoĞci w związku z analizą matematycznych
modeli dynamiki, a w szczególnoĞci w związku z analizą dynamicznego chaosu jako
„zjawiska” zachowaĔ siĊ obrazów szczególnych podzbiorów dziedzin funkcji czyli
obrazów trajektorii (orbit) wartoĞci stanów bądĨ parametrów matematycznego modelu
systemu bądĨ orbit niezmienniczych stanów gáównych obserwowanych zmiennych
związanych formalnymi równaniami. Podwaliny matematyczne pod analizĊ dynamiki
poáoĪyá H. Poincare, a dalszy jej rozwój kontynuowali A. Lapunow, J. Hadamard,
G. D. Birkhoff, A. Koámogorow, M. J. Feigenbaum, E. Lorenz, B. Mandelbrot,
D. Ruelle, J. Von Neuman, Y. Sinai, N. Kryáow, A. Andronow, V. Arnold. DziĞ mamy
wiele naukowo wpáywowych monogra¿i i podrĊczników poĞwiĊconych matematycznej teorii chaosu. CzĊĞü z nich przetáumaczono na j. polski, jak np. podrĊczniki
H. G. Schustera, E. Otta, J. Gleicka, H. Peitgena. Pojawiáy siĊ teĪ podrĊczniki polskich
autorów, m.in. T. SĊkowskiego, M. Tempczyka. Przez chaotycznoĞü rozumie siĊ tam
albo cechĊ braku wzorców zachowaĔ orbit rozwiązaĔ pojedynczych równaĔ lub ukáadów równaĔ róĪniczkowych, róĪniczkowo-caákowych, róĪnicowych bądĨ wzorców
orbit utworzonych z wartoĞci lewych stron tych równaĔ przy szczególnych, krytycznych dla potwierdzenia chaotycznoĞci wartoĞci parametrów wymienionych równaĔ.
Jest to przeto chaotycznoĞü teoretyczna, abstrakcyjna, która daje jednak podstawy
do analizy ontycznych, rzeczywistych systemów otaczającego nas Ğwiata ¿zycznego.
Sposób ujmowania i zaáoĪenia modeli chaosu deterministycznego Ğwiadczą, iĪ autorzy
modelowo opisują nieregularne zjawiska i procesy geometryczno-analityczne, którym
w domyĞle odpowiadają ich ¿zyczne bądĨ chemiczne wzorce z pozycji determinizmu,
a pojĊcie chaotycznoĞci jest u nich bliskie pojĊciu niestabilnoĞci typu MA-DU, tj. Īe
maáe zaburzenia początkowe wartoĞci parametrów modelu powodują duĪe zmiany
w przebiegu trajektorii zmiennych endogenicznych modelu. Wprawdzie wiĊkszoĞü
autorów uĪywa terminu „chaos deterministyczny systemu(ów)”, to z treĞci referatów,
artykuáów i ksiąĪek áatwo wskazaü, iĪ sens „systemu” jest zwykle matematyczno-modelowy, choü sposób uĪycia tego pojĊcia czĊsto bywa dwuznaczny, tj. moĪna
go rozumieü jako system bytu rzeczywistego jak i bytu pomyĞlanego-wirtualnego,
modelowanego matematycznie.
Istnieje teĪ idea chaosu przypadkowego (losowego). Od strony ¿lozo¿cznej ideĊ
tĊ propagowali, m.in. H. Bergson, G. Deleuze, F. Nietzsche (z pozycji czĊĞciowego
lub absolutnego determinizmu) zaĞ z pozycji statystyczno-probabilistycznych, m.in.
R. von Mises, A. Koámogorow, P. Martin-Löf. Z metodologicznego punktu widzenia
przedstawione omówienie pozwala wiĊc stwierdziü, Īe:
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í losowoĞü i chaotycznoĞü dotyczą zarówno przedmiotów Ğwiata ¿zycznego jak
i Ğwiata pojĊü o rzeczywistoĞci czy teĪ Ğwiata wirtualnego wymyĞlonego, teoretycznego;
í losowoĞü uchwycona spostrzeĪeniowo zmysáami i zapisana pomiarowo jak
i procesualnie dziejąca siĊ wokóá obserwatora lub obserwatorów, przejawia siĊ
w nieprzewidywalnej, niezrozumiaáej dla obserwatora(ów) nieregularnoĞci i niestabilnoĞci typu MA-DU przebiegu zmiennoĞci wartoĞci obserwowanych cech,
obserwowanych przedmiotów, tj. w ignorancji prawidáowoĞci zmian cech tych
przedmiotów i wzajemnych zaleĪnoĞci zmian badanego przedmiotu od zmian cech
innych przedmiotów; przyjmujemy wiĊc, Īe losowoĞü oznacza kryptogra¿czną
dla obserwatorów szyfracjĊ – dokonaną przez NaturĊ – cech rzeczy, zdarzeĔ, zjawisk, procesów, którą jednak postĊp badaĔ, pomiarów, analiz powoli deszyfruje,
tj. odsáania jej tajemnice;
í chaotycznoĞü deterministyczna, podobnie jak losowoĞü, przejawia siĊ w nieprzewidywalnej nieregularnoĞci wzorców zmiennoĞci cech formy stanów rzeczy,
procesów rzeczywistych otaczającego nas Ğwiata, bądĨ nieprzewidywalnych
wzorcach cech procesów teoretyczno-modelowych. RóĪnica w zakresie tych
pojĊü polega na przyjmowaniu zaáoĪenia, Īe dla obserwatora i analityka losowoĞü rzeczy, procesów, wynika z nieokreĞlonoĞci i nieznajomoĞci prawidáowoĞci
ich zmian (w czasie, przestrzeni) wszystkich istotnych przyczyn tych zmian, zaĞ
przy chaotycznoĞci, przyjmuje siĊ, Īe znane są ogólne matematyczne wzory tych
prawidáowoĞci, lecz Īe ich numeryczna realizacja – jak na to wskazują wáasnoĞci
rozwiązaĔ modeli tych postulowanych prawidáowoĞci nawet w przypadku bardzo
prostych nieliniowych modeli- rodzi chaotyczne deterministyczne wzorce zachowaĔ teoretycznych orbit ruchu. BezáadnoĞü, czy teĪ brak porządku formalnego,
to cechy widoczne w przedmiotach, w stanach spoczynku jak i ruchu rozpatrywanego w jĊzyku losowoĞci jak i chaotycznoĞci, niezaleĪnie czy owe przedmioty
są ¿zyczne czy abstrakcyjno-ideowe. Przypuszczamy, Īe bardziej pojĊcia te
pojawiáy siĊ z bezradnoĞci w ustalaniu empirycznych praw oraz potrzeb znalezienia namiastki ostatecznych metodologicznych rozwiązaĔ niĪ wiernoĞci analiz
ontologicznych.
Uwaga 2.4. Dotychczasowa analiza stanowi próbĊ odpowiedzi na pyt. 1, pyt. 2
i pyt. 3. Zaáączone uwagi i reÀeksje nie wyczerpują problematyki związanej z odpowiedziami na te pytania.
3. FORMY I STOPNIE LOSOWOĝCI I CHAOTYCZNOĝCI

LosowoĞü rozumiana jako cecha nieodkrytych tajemnic istnienia i zmian otaczającego nas ¿zycznie realnego Ğwiata, jest odzwierciedleniem ignorancji jego badacza.
PrzyjĊcie zaáoĪenia o losowoĞci zmian lub wzorców zmian stanowi zarówno przyznanie siĊ do niewiedzy o faktycznych przyczynach i trwaáych prawidáowoĞciach tych
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zmian, jak i wygodną zasáonĊ ideową owej ignorancji, a takĪe wygodną podstawĊ
rozwijania protagorejskich chwytów dialektycznych. Przyjmowanie tak rozumianej
formy losowoĞci o podáoĪu reistycznym jest szczególnie zrozumiaáe dla badaczy
systemów realnego Ğwiata na poziomie mikroskopowym. I choü jest to uáomna próba
obrony wyników badaĔ, w których pomiary traktuje siĊ jako realizacjĊ procesów
losowych to czĊsto wyniki te pomagają nieĨle prognozowaü Ğrednie stany analizowanych procesów ruchu otaczającego nas Ğwiata mikropodmiotów w gospodarce albo
cząsteczek atomu przyrody ¿zycznej. PowyĪsze uwagi uáatwiają nam wprowadzenie
nastĊpującego podziaáu form losowoĞci:
l1) losowoĞü reistyczna, teoretyczno-reistyczna, teoretyczna, wirtualna;
l2) losowoĞü makroskopowa, mezoskopowa, mikroskopowa;
l3) losowoĞü: eksperymentu(ów) na elementach Natury, MyĞli, wyboru decyzji o sposobie dziaáania, wyboru cech dziaáania, wyników gier (w koĞci, karty, szachy,
czáowieka z Naturą itd.) realizacji planów, projektów, poszczególnego czáowieka,
grupy ludzi; wyboru losu na loterii;
l4) losowoĞü: naturalna, wymyĞlona;
l5) losowoĞü: obserwowalna, nieobserwowalna;
l6) losowoĞü: prawie zupeána, ograniczona.
WyróĪnione formy losowoĞci mają swoje kryteria wyróĪnienia. I tak kryteriami
wyróĪnienia są:
k1) forma przedmiotu cechującego siĊ losowoĞcią (l1), tj. forma rzeczy z natury otaczającego Ğwiata, idee i pojĊcia odnoszące siĊ do owych rzeczy, matematyczne
zdarzenia losowe (w sensie Borela, Koámogorowa, àukasiewicza), czy teĪ losowoĞü zdarzeĔ opisywanych przez literatów (poetów, powieĞciopisarzy);
k2) forma i skala substancjalno-ideowa obiektów lub ich elementów skáadowych
(losowoĞü l2);
k3) forma dziaáaĔ czáowieka, grup ludzi (losowoĞü l3);
k4) formy powstania, giniĊcia zmian obiektów w Naturze lub obiektów wymyĞlonych
przez czáowieka (por. l4);
k5) formy rzeczy obserwowalne przez obserwatorów zmysáowo, których charakter
zmiennoĞci jest nieprzewidywalny w czasie i przestrzeni, a takĪe nieobserwowalne zmysáowo formy rzeczy, które miaáy miejsce w przeszáoĞci, aktualnie lub
w przyszáoĞci ze wzglĊdu na ograniczenia w zdolnoĞci obserwacji przez obserwatorów z powodów czasowych, przestrzennych, braku odpowiednich narzĊdzi
obserwacji i odpowiednich pomysáów pomiarowych (por. l5);
k6) formy zupeánej lub czĊĞciowej niewiedzy o rzeczach, zdolnoĞci zaobserwowania
badanej rzeczy (por. l6).
Stopnie losowoĞci to stopnie niewiedzy o Ğwiecie obserwowanym, jego mechanizmach. Najáatwiej je oceniaü poprzez stopnie báĊdów prognozowania zdarzeĔ
i zjawisk tego Ğwiata. Z ontyczno-epistomologicznego punktu widzenia moĪna wiĊc
wyróĪniü takie stopnie jak, np. sáaba, Ğrednia, mocna, zupeána losowoĞü.
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PojĊcie np. mocnej losowoĞci moĪe byü zde¿niowane róĪnie. PopularnoĞü zdobyáo pojĊcie utworzone na podstawie de¿nicji losowoĞci Martin-Löfa (1966). Wg
tej de¿nicji ciąg zdarzeĔ, liczb jest losowy jeĞli ma typowo nieodgadniony, nieprzewidywalny porządek, np. zobrazowany w formie skoĔczonego ciągu znaków, (por.
Koámogorow, Uspenski, 1987):
LML1) 10001|01110|11110|10000,
LML2) 01111|01100|11011|10001,
albo nieskoĔczone wersje LML1, LML2 ciągów zer i jedynek.
Oznaczmy przez ȳଵ zbiór ciągów postaci LML1, LML2 itd. oraz przez ȳஶ
ଵ
zbiór ciągów zer i jedynek o nieskoĔczonej liczbie elementów o nieprzewidywalnych
porządkach (kolejnoĞciach) wystĊpowania 0 i 1. Koámogorow (1963) zaproponowaá,
Īeby ciąg SN, N  n uznaü za (n, ) – losowy wzglĊdem ustalonej skoĔczonej rodziny
ூೞ
dopuszczalnych algorytmów (reguá) wyboru miejsca dla elementu ciągu
Ȱ ൌ ሼ߶ ሽୀଵ
jeĞli istnieje taka liczba p  [0,1], Īe wzglĊdne czĊstoĞci 1-ek w podciągach SNi [generowane przez uĪycie algorytmu i do SN] wszystkie leĪą w przedziale ¢p – e, p + e².
Pokazaá on teĪ, Īe jeĞli liczba NA takich algorytmów speánia NA  2–1 exp(2ne2 · (1 – e)),
wówczas dla dowolnego p > 0 i N  n istnieje wzglĊdem ĭ (n, e) – losowy binarny
ciąg SN.
Ze statystycznego punktu widzenia niestety brak jest odpowiednich testów formuáowanych dla wyróĪnienia stopni losowoĞci. Statystycy proponują jednak obliczeniowo i decyzyjnie stosunkowo proste testy losowoĞci w ogóle. Do znanych testów
losowoĞci naleĪą, m.in. test Wilcoxona, testy istnienia Walda-Wolfowitza, Skellama,
Moore’a, Hopkinsa, Pielou, Holgate’a, Eisenharta-Sweda, Morana, Coxa, Bartholomewa, Berksona, Larsena i in., O’Briena, Assuncao.
U1. ZauwaĪmy, Īe de¿nicja Koámogorowa okreĞla nie tylko losowoĞü, ale i jej
stopnie uzaleĪnione od ustalonych form analitycznych algorytmu i oraz liczb
n, e > 0. Ponadto wybór formy i ulosowienia nie moĪe byü dowolny lecz gwarantowaü nieregularnoĞü wyboru miejsca alokacji jedynek i zer, jeĞli hipotezĊ
HR o istnieniu losowoĞci traktujemy jako hipotezą testowaną. Wówczas wybrana
regularna forma Ha : j dotyczy hipotezy nietestowanej alternatywnej. Odrzucenie
nietestowanej hipotezy alternatywnej o nie-losowoĞci ciągu SN oznacza, Īe nie
ma podstaw do odrzucenia HR o losowoĞci SN.
U2. Zarówno Koámogorow jak i m.in. Chaitin, Solomonoff, Martin-Löf de¿niują
losowoĞü w oparciu o pojĊcie obliczeniowej záoĪonoĞci algorytmów i programów
komputerowych umoĪliwiających generowanie pseudo-losowych ciągów. Istnieje
wiele podejĞü do pomiaru záoĪonoĞci obliczeniowej algorytmów, programów
obliczeniowych stosujących wybrane algorytmy oraz komputery. RóĪnorodnoĞü
tych elementów przemawia za stosowaniem dobrej miary informacji niesionej
przez SN jako podstawy pomiaru losowoĞci ciągu. Zatem im wartoĞü tej miary
jest mniejsza tym bardziej ciąg SN jest losowy.
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U3. Bardzo wnikliwe i inspirujące uwagi o losowoĞci (zwanej przypadkowoĞcią)
podaá Smoluchowski (1916, 1923). Z punktu widzenia testowania najciekawsze są uwagi, które po naszej analityczno-formalnej rekonstrukcji tekstów tego
Autora prowadzą do nastĊpujących dwu de¿nicji formalnych:
DSM1: Powiemy, Īe zjawisko Y(t), t  T obserwowane w okresie T przez obserwatora
O1 z wiedzą W1 i wybranej przez niego losowej przyczynie X(t) tego zjawiska – jest
losowe, jeĞli ksztaát funkcji rozkáadu prawdopodobieĔstwa PY (y) nie zaleĪy od ksztaátu
funkcji PX (x) dla przyczyny X, czyli Īe nie istnieje funkcja ȥ (y, x) : PY (y) = ȥ (PX (x)).
Do roli PX moĪna przyjąü dowolne funkcje gĊstoĞci lub czĊstoĞci fY (y), fX (x) lub
dystrybuanty FY (y), FX (x).
Zatem DSM1 to propozycja metody falsy¿kacji tezy badawczej, Īe X jest losową
przyczyną losowego skutku Y. Gdy X jest zaáoĪonym wektorem przyczyn, wówczas
falsy¿kujemy tezĊ, Īe brany zestaw przyczyn losowych jest wáaĞciwy. W sytuacji,
gdy przyjĊto na gruncie tej metody, Īe dla np. losowych przyczyn X1, X2 istnieje
ȥ12, zaĞ dla losowych przyczyn X3, X4 nie istnieje ȥ34 wówczas wystąpi sytuacja,
w której Y jest losowe ze wzglĊdu na ȥ34 i czĊĞciowo ze wzglĊdu na ȥ12·34. Empirycznie warto sprawdziü jakoĞü prognostyczną ȥ12·34 i odpowiadający jej predyktor
Ǔ(t) = ĭ (X1, X2, ȕ~X3, X4).
DSM2: Powiemy, Īe alternatywne skutki Y1, Y2 są w przybliĪeniu losowymi skutkami
tej samej przyczyny X jeĞli:
൫௬భ ሺ௧ሻ൯
൫௬మ

ൌ σಮ
ሺ௧ሻ൯

శ
σಮ
సభ ௦ሾοሺ௧ሻሿ

సభ ௦ሾοሺ௧ሻሿ

ష ାσಮ ௦ሾοሺ௧ሻሿశ
సభ

ଵ

ൌଶ

(1)

albo
൫௬భ ሺ௧ሻ൯
൫௬మ

ൌ σభǡయǡఱǥ
ሺ௧ሻ൯
సభ

రǡలǡǥ
σసమ
௦ሾሺ௧ሻାοሺ௧ሻሿశ

రǡలǡǥ
௦ሾሺ௧ሻାοሺ௧ሻሿష ାσసమ
௦ሾሺ௧ሻାοሺ௧ሻሿశ

ଵ

ൌ ଶ

(2)

gdzie, np. znak „–„ oznacza, Īe liczymy tylko przyrosty ujemne.
W sytuacji gdy tĊ samą przyczynĊ zastąpimy wektorem przyczyn testowanych,
wówczas sumy moĪna tworzyü addytywnie, bez wag róĪnych od jedynek lub z wagami
róĪnymi od jedynek wyraĪającymi nasze dodatkowe przypuszczenia o intensywnoĞci
oddziaáywania poszczególnych przyczyn. Jest otwartą kwestią zbadanie stopnia uĪytecznoĞci empirycznej propozycji DSM1, DSM2 przy rozwiązywaniu zadaĔ praktyki
gospodarczej, techniki, medycyny. Nawet po uzyskaniu empirycznie akceptowalnych
wyników takich badaĔ naleĪy jednak pamiĊtaü, Īe cecha losowoĞci szeregu obserwacji jako braku prawidáowoĞci albo braku rozpoznanej prawidáowoĞci albo istnieniu
ukrytej prawidáowoĞci znaczy róĪne rzeczy. I tak przykáady:
LWM1: 135412135412135421135412…;
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LWM2: 141592… (ciąg pierwszych 104 dziesiĊtnych znaków uáamkowej czĊĞci ʌ);
LWM3: ciąg liczb caákowitych postaci n̂ (x), x = 1,2000, n̂ (·)  {0,1, …, 9} bĊdących
wartoĞciami wielomianu stopnia 98 i które to wartoĞci n̂ (·) uzyskuje siĊ w grze
w ruletkĊ w róĪnym stopniu uznamy za losowe. Intuicyjnie stopieĔ losowoĞci w kolejnych przykáadach roĞnie. Podobnie pogląd, Īe jeĞli w rezultacie doĞwiadczeĔ pomiarowych nie umiemy ich opisaü w akceptowalnej co do záoĪonoĞci formie, to powiemy,
Īe ciąg wyników pomiarów moĪe byü losowy lub prawie losowym. Wówczas albo
odrzucamy istnienie prawidáowoĞci albo przyjmujemy istnienie losowych zaburzeĔ
tych prawidáowoĞci. Ostatnie trzy przykáady stanowią swoistą ilustracjĊ tajemniczo
brzmiących, bez wyjaĞnienia, nazw „zdarzeĔ losowych”. Z nieznanych mi powodów
w Ğwiatowym uĪyciu mówi siĊ o zdarzeniach losowych albo jako o elementach borelowskiego ciaáa zdarzeĔ záoĪonych albo jako elementach zbioru elementarnych zadaĔ
losowych. To poprzednie uĪycie tylko raz zaznacza A. Koámogorow w swej monogra¿i z 1933 roku (rozdz. I, §1 kiedy mówi, Īe elementy zbioru F = {zbiór podzbiorów
zbioru zdarzeĔ elementarnych}). Zupeánie niezrozumiaáe jest, Īe polscy probabiliĞci,
statystycy nie zawsze wspominają o wczeĞniejszych polskich aksjomatycznych sformuáowaniach rachunku prawdopodobieĔstwa. OtóĪ, np. w roku 1923 (10 lat przed
Koámogorowem) w Fundamenta Mathematica Vol. 4 podobne systemy aksjomatów
wprowadzili: àomnicki (1923, s. 34–71, artykuá „Nouveaux fondements du calcul des
probabilities”) oraz Steinhaus (1923, s. 286–310, artykuá: „Les probabilites denombrables et leur rapport à la théorie de la mesure”), a od strony logicznej àukasiewicz
(1913), oraz Mazurkiewicz (1932) w Zur Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrechnung
Comptes Rendus Société des Sciences Warszawa, III, 25, s. 1–4. W obu pierwszych
wymienionych artykuáach z duĪą starannoĞcią autorzy piszą o ontycznym rodowodzie
losowoĞci i wskazują, Īe teorio-miarowe i mnogoĞciowe podstawy swych systemów
zaczerpnĊli z wczeĞniejszych sugestii Borela (1905, 1909), Lämmela (1904), Czubera,
a w szczególnoĞci SierpiĔskiego (1919), Broggi (1907), Banacha (1923), Jordana
(1883), a takĪe Bernsteina (1912), Burstina, Bohlmanna (1900).
Dla wiĊkszoĞci ww. autorów prawdopodobieĔstwo byáo miarą zbioru elementów,
których losowoĞü byáa zakáadana a priori jako sąd pozamatematyczny.
Przypisanie przeto tylko Koámogorowi pierwszeĔstwa w uĪyciu jĊzyka teorii
miary jest nie tylko zwyczajnym przeoczeniem. Zasáugą Koámogorowa jest jednak
np. uproszczenie argumentacji Von Misesa, lansującej czĊstoĞciowe ujĊcie losowoĞci i prawdopodobieĔstwa, w którym to ujĊciu, kluczową rolĊ odgrywa losowoĞü
wyboru „kolektywu” wyników pomiaru oraz niezbyt krótkiego „podkolektywu”.
Wyboru tego naleĪy dokonaü wg záoĪonego, choü realizowalnego algorytmu wyboru,
a zaliczenie elementu do owych zbiorów powinno nie braü pod uwagĊ elementu
zaliczanego.
Koámogorow proponuje liczyü záoĪonoĞü algorytmu A wyboru za pomocą miary K:
ܭ ቀܺ

ሺሻ

ቁ  ݊ܪሺሻ, gdzie ȁܭ ሺܺ  ǡ ሻ െ ݊ܪሺሻȁ ൏ ߝ,

(3)
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gdzie nH(p) = n · [– plg (p) – (1 – p) lg (1 – p)] zaĞ p to prawdopodobieĔstwo uzyskania m jedynek, których empiryczna czĊstoĞü wynosi m/n , zaĞ n to dáugoĞü ciągu zer
i jedynek, tj. xn = (x1, …, xn).
Martin-Löf wykazaá, Īe
ିሺሻ
ൌ λ, to
TML1: JeĞli f (n) to funkcja algorytmu obliczeniowego taka, Īe σஶ
ୀଵ ʹ

dla dowolnego dwuwartoĞciowego (np. 0-1) ciągu x = (x1, …, xn, …) istnieje nieskoĔczenie wiele takich wartoĞci n, Īe
ܭ ሺ ݔ ሻ ൏ ݊ െ ݂ሺ݊ሻ.

(4)

Owe dwuwartoĞciowe ciągi Martina-Löfa wyników z niezaleĪnych doĞwiadczeĔ mają wáasnoĞci efektywnie sprawdzalne w ramach hipotezy losowoĞci, Īe
ଵ
ܲሼܺሺ݊ሻ ൌ ͳሽ ൌ ଶ .
UjĊcie losowoĞci Koámogorowa, Martin-Löfa oparte na idei pomiaru záoĪonoĞci
algorytmu konstruowania losowego ciągu byáo rozszerzane, np. przez Chaitina (1966),
Lovelanda (1966), Schnorra (1969), Trahtenbrota (1967), Barzdina (1964), Zwonkina
i Levina (1970), choü inspiracjĊ pierwotną wymienionych ujĊü stanowi artykuá Churcha (1940).
Koncepcja, Īe istnieje oszacowanie z doáu wartoĞci KA (xn), która pozwala
stwierdziü, Īe ciąg liczb jest losowy jest umową, Īe istnieje choü jeden obserwator ciągu, który ma káopot z rozpoznaniem (rekonstrukcją) algorytmu oryginalnego
generującego ów ciąg i Īe wypróbowuje on przynajmniej jeden (swój lub czyjĞ)
algorytm A, który generuje ciąg liczb i porównuje ów „swój ciąg” z „ciągiem oryginalnym”, którego algorytmu A0 tworzenia tego ciągu nie zna. Z sytuacją taką mamy
do czynienia w praktyce, gdy porównujemy wáasnoĞci danego ciągu liczb pomiarowych z ciągami uzyskanymi wg generatorów liczb pseudo-losowych, w których za
momenty rozkáadów bierzemy oszacowania momentów otrzymanych na podstawie
owego ciągu pomiarowego. ZáoĪonoĞü KA (xn, p) wówczas jest a priori znana i róĪna
dla róĪnych generatorów. PrzypuĞümy, Īe zastosowaliĞmy dwa generatory-algorytmy:
AG i AS rozkáadów Gamma i Studenta o znanych dystrybuantach FG (x), FS (x) i gĊstoĞciach fG (x), fS (x). OkolicznoĞciom tym towarzyszą miary obliczeniowej záoĪonoĞci
KG (x, FG (x)), KS (x, FS (x)). Ale dla próby losowej X = (X1, …, Xn) i znanej pomiarowo
jej realizacji x(n) = (x1, …, xn) z próbkową Ğrednią x i wariancją ߪො௫ଶ, oraz generatorami
wg ݂መீ ሺݔǢ ݔҧ ǡ ߪො௫ଶ ሻ i ݂መௌ ሺݔǢ ݔҧ ǡ ߪො௫ଶ ሻ moĪemy wygenerowaü np. 10000 realizacji (przebiegów
symulacyjnych dających 10000 realizacji wg ݂መீ oraz 10000 wg ݂መௌ).
Wówczas moĪemy policzyü Ğrednie i wariancje po 10000 przebiegach (czyli po
10000 realizacji próbek, których rozkáady (algorytmy) znamy), tj. wartoĞci
ଶ
ଶ
ீ
ௌ
ܺത௦௬
ǡ ܺത௦௬
ǡ ߪො௦௬ǡௌ
oraz ߪො௦௬ǡீ
,

ഥ , ߪො ଶ z oryginalnej próby o roza takĪe róĪnice miĊdzy nimi a odpowiadającymi im ࢄ
káadzie F (x) i gĊstoĞci f (x), których postaci z zaáoĪenia nie znamy. Oznaczając
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ଶ
ଶ
ீ
ௌ
ഥ ீ ൌ ܺത௦௬
ഥ ௌ ൌ ܺത௦௬
ഥఙீ ൌ ߪො௦௬ǡீ
ഥఙௌ ൌ ߪො௦௬ǡௌ
ܦ
െ ܺതܦ
െ ܺതܦ
െ ߪොଶ ܦ
െ ߪොଶ

(5)

i przyjmując okreĞlenia
ഥ ீ ȁ  ߜீ ȁܦ
ഥ ௌ ȁ  ߜௌ ȁܦ
ഥఙீ ȁ  ߜఙǡீ หܦ
ഥఋௌ ห  ߜఙǡௌ
ȁܦ

(6)

powiemy, Īe losowa próba X z realizacją x jest įG, įS, įıG, įıS, KG (·), KS (·) – losowa
ଵ
ଵ
ଶ
ଶ
ீ
ௌ
ǡ ߪതො௦௬ǡீ
൯ ൎ ଶ oraz ܨതௌ ൫ݔǢ ݔҧ௦௬
ǡ ߪതො௦௬ǡீ
൯ ൎ ଶ , gdzie ܨതீ ሺήሻ, ܨതௌ ሺήሻ, oznajeĞli ܨതீ ൫ݔǢ ݔҧ௦௬

czają Ğrednie po x, wartoĞci dystrybuant z procesu symulacji po 10000 przebiegach
symulacyjnych. Pozostaje otwartą kwestią w jakim stopniu powyĪsza autorska propozycja sprawdzi siĊ w analizach teoretycznych i praktycznych. W propozycji tej wybór
maáych dodatnich progowych wartoĞci įG, …, įıS powinien uwzglĊdniü np. poziomy
istotnoĞci testów 0,01 lub 0,05. JeĞli przyjmiemy maáe wartoĞci tych progów róĪnic
ഥீǡ ǥ ǡ ܦ
ഥఙீ,
oraz wystąpią w obliczeniach symulacyjnych jeszcze mniejsze róĪnice ܦ
które bĊdą towarzyszyü duĪym róĪnicom ܨതீ ሺήሻ െ ܨே ൫ݔǢ ݔҧ ǡ ߜመ ൯, ܨതௌ ሺήሻ െ ܨே ሺήሻ, wówczas bĊdziemy mówiü o szczególnej losowoĞci przejawiającej siĊ w niestabilnoĞci
uĪytych propozycji generatorów wzglĊdem generatora typu gaussowskiego najczĊĞciej
wystĊpującego w Ğrednich stanach zjawisk masowych.
Probabilistyczne rozumienie losowoĞci jest przeto bliskie rozumieniu istoty losowej chaotycznoĞci i dalekie od treĞci pojĊcia chaotycznoĞci deterministycznej. Znając
miarĊ záoĪonoĞci sáowa binarnego (dowolnego ciągu 0-1) i rozwaĪając nieskoĔczone
ich wersje mówi siĊ, Īe ciąg X  jest losowy, jeĞli KA (xn) albo entropia rosną wraz
z n moĪliwie szybko. ChaotycznoĞü stochastyczna odpowiada losowoĞci wg rozkáadu
Bernoulliego dla ciągów, których dáugoĞü opisu czynnoĞci i liczba czynnoĞci obliczeniowych rosną odpowiednio szybko. Zatem moĪna mówiü o losowoĞci na miarĊ
prostego rozkáadu Bernoulliego jako losowej chaotycznoĞci. Inne wersje ustanawiają
chaotycznoĞü wg miary záoĪonoĞci liczonej np. liczbą operacji obliczeniowych odnoszonych do dáugoĞci ciągu (por. prace Schnorra, Levina).
Tak jak ¿zycy stosując jĊzyk probabilistyki przekonali wielu do uĪytecznoĞci
pojĊü entropii, stochastycznego chaosu, ergodycznoĞci procesów wyników pomiarów,
tak i matematycy analizujący wáasnoĞci deterministycznych systemów równaĔ róĪnicowych, róĪniczkowych i caákowo-róĪniczkowych znaleĨli zwolenników uĪytecznoĞci
pojĊü deterministycznego chaosu. Pierwsze uwagi na ten temat podają Hadamard
(1898) i wczeĞniej Poincare (1892), Saint-Venant, Boussinesq, Maxwell. Tematyka
chaosu deterministycznego (CD) staáa siĊ modna w latach 80-tych XX w. po rozpropagowaniu artykuáów Lorenza (1963) oraz Ruelle, Takensa (1971) oraz Yorke’a, Li
(1975).
Istnieje kilka de¿nicji formalnych CD. Poprzedzimy je okreĞleniami intuicyjnymi,
bądĨ nawiązującymi do bardziej formalnych z prac Wigginsa (2003), Lorenza (1997),
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SĊkalskiego (2007), Awrejcewicza (1996), Verhulsta (2000), Smale’a (1967), Ruelle
(1980), Takensa (1981), Otta (1997), Dorfmana (2001), Medio, Linesa (2001), Daya
(1994), Chicone (2000), Tu (1994), Crannelli (1998), Li, Yorke’a (1975), Devaneya
(1989), Mac Eacherna, Berlinera (1993), Vellekopa, Berglunda (1994), Rasbanda
(1990), Ruelle, Takensa (1971), czy teĪ prace bardziej aplikacyjne Mosdorfa (1997),
Bakera, Golluba (1998), Schustera (1995), Zawadzkiego (2012), SzempliĔskiej-Stupnickiej (2002), Awrejcewicza (2007).
Podane 60 okreĞleĔ stanowią próbĊ zebrania w jednym tekĞcie róĪnych znaczeĔ
pojĊü chaosu i chaotycznoĞci. W wielu artykuáach i ksiąĪkach, m.in. cytowanych,
dotyczących dyscyplin niematematycznych, które autor przeczytaá nie ma wyraĨnych
okreĞleĔ pojĊü chaosu i chaotycznoĞci. Stąd poniĪsza próba ich rozszyfrowania z róĪnych kontekstów opisu bądĨ przykáadów liczbowych bądĨ zwiĊzáych omówieni teorii
naleĪących do wybranych dyscyplin wiedzy.
W celu uáatwienia recepcji treĞci prezentowanych okreĞleĔ proponujemy wyróĪniü
nastĊpujące grupy de¿nicji:
g1) de¿nicje metryczno-topologiczne (por. DCD.58-DCD.60),
g2) modelowo-procesualne, wiąĪące chaos, chaotycznoĞü z reakcją modelu UD (czyli
MUD) na modelowe zaburzenia lub przeksztaácenia (por. DCD.16-DCD.18, DCD.
20-DCD.25, DCD.31, DCD.34-DCD.39, DCD.42-DCD.56),
g3) de¿nicje systemowo-procesualne, wiąĪące chaos, chaotycznoĞü z reakcją analizowanego rzeczywistego dynamicznego systemu (UD) na zaburzenia zewnĊtrzne,
wewnĊtrzne bądĨ oba (por. DCD.1-DCD.11, DCD.14-DCD.15, DCD.19-DCD.20,
DCD.25-DCD.30, DCD.32-DCD.33, DCD.40-DCD.41),
g4) de¿nicje systemowe ze stochastyką zachowaĔ UD lub MUD (por. DCD.
47-DCD.48, DCD.51, DCD.57),
g5) de¿nicje numeryczno-funkcjonalne (por. DCD.12-DCD.13).
Zestaw okreĞleĔ rozpoczynamy od najbardziej opisowego i intuicyjnego okreĞlenia
DCD.1.
DCD.1: Chaos deterministyczny (CD), to zjawisko albo gra¿czny obraz tego
zjawiska, którego mechanika powstawania jest znana, choü cechują siĊ one widocznym dla obserwatora nieáadem, dysharmonią, nieuporządkowaniem, nieregularnoĞcią,
tohu-bohu wokóá Ğrednich oddziaáywaĔ przyczyn wewnĊtrznych i zewnĊtrznych zjawiska systemowego. Cecha nieporządku, dotyczy zarówno czasu powstawania stanów
zjawiska, miejsca ich powstawania a takĪe stopnia wraĪliwoĞci ukáadu dynamicznego
z CD na bardzo maáe zmiany poáoĪenia punktów przestrzeni fazowej PF dla UD-CD.
DCD.2: Chaos deterministyczny (CD) ukáadu dynamicznego (UD) to mikroskopowy czasowo-przestrzenny proces ruchu elementów UD, bądĨ makroskopowy proces
czasowo-przestrzenny ruchu caáego UD pozostającego pod wpáywem oddziaáywania
innych ukáadów UD1, UD2,…,UDm, które to procesy ruchów cechują siĊ nieregularnoĞcią, nieporządkiem, nietypowoĞcią, przypadkowoĞcią co do czasu, miejsca,
ksztaátu ruchu oraz wraĪliwoĞci na siáĊ oddziaáywaĔ.

LosowoĞü a chaotycznoĞü

437

DCD.3: CD modelu UD czyli CD-MUD to gra¿czny obraz aperiodycznoĞci,
asynchronicznoĞci, poplątania czĊsto bardzo dziwnego przebiegu orbit (trajektorii)
początkowych punktów „ruchu” w PF-MUD (przestrzeni fazowej MUD), bądĨ orbit
ruchu punktów rozpoczynających ruch z niezmienniczych zbiorów PF (NZPF).
DCD.4: CD-UD to proces ruchu UD nieliniowego autonomicznego z egzogeniczną
harmoniczną siáą wymuszającą zmianĊ ruchu i aperiodycznymi orbitami z dziwnym
atraktorem tworzonym przez funkcjĊ generującą nieskoĔczoną liczbĊ punktów, która
to funkcja kawaákami nie jest róĪniczkowalna oraz z orbitami ruchu oddzielającymi
siĊ od siebie wykáadniczo.
DCD.5: CD-UD to rodzaj ruchu UD, który z uwagi na nieznajomoĞü lub nieprecyzyjnoĞü pomiarów stanów UD w czasie t0 jest nieprzewidywalny, dziwny, które
to cechy wynikają z istnienia nieliniowych ciągáych lub dyskretnych sprzĊĪeĔ lub
interakcji elementów UD.
DCD.6: CD-UD to zjawisko geometryczne, powstawania struktury geometrycznej (czyli dziwnego atraktora) spowodowane przez kolejne bifurkacje (podwojenia)
okresu nowo powtarzających siĊ, niestabilnych choü okresowych, orbit punktów
początkowych ich „ruchu”.
DCD.7: CD-orbit UD, wg Leonowa, to cecha wzajemnie „odbijających, odpychających siĊ” – niestabilnych w sensie ĩukowskiego – orbit „ruchu” punktów.
DCD.8: CD-UD to proces powstawania i okresowego trwania nieuporządkowanych, nieregularnych ciągáych lub dyskretnych stanów procesu ruchu UD.
DCD.9: CD-UD to taki proces tworzenia geometrycznie nieregularnych struktur
orbit, Īe jeĞli X0  A, A-atraktor, to wskaĨnik Lapunowa ȁ (orb(x0  A)) > 0.
DCD.10: CD-UD to cecha trójwymiarowego UD (np. oscylatora nieautonomicznego z zewnĊtrznym wymuszeniem), którego orbity ruchu mogą stale „báądziü”
w ograniczonym podobszarze z R3 pomiĊdzy niestabilnymi punktami równowagi
i innymi okresowymi orbitami niestabilnymi.
DCD.11: CD-UD to nieprzewidywalne zachowanie niestabilnych orbit wokóá np.
punktu siodáowego ruchu UD z ciągáoĞcią widma czĊstoĞci pomiarów.
DCD12: CD-UD to wáasnoĞci realizacji procesu obliczeniowego wg przesuniĊü
Bernoulliego (np. dziesiĊtnych rozwiniĊü liczb niewymiernych) czy teĪ innych procesów interakcyjnych, np. logistycznego postaci f (x, ȝ) = ȝ · x (1 – x) w bliskoĞci ȝ § 3,7,
czy teĪ iterowania odwzorowaĔ okrĊgu w okrąg przeksztaáceĔ Hénona, van der Pola.
DCD.13: CD dla modelu MUD=(X, M) ukáadu dynamicznego to rodzaj nieporządku zbioru X przestrzeni fazowej PF okreĞlonej przez model M generujący taki
zbiór chaotyczny X ch, Īe speánione są prawa tranzytywnoĞci, gĊstoĞci zbioru punktów
okresowych i nieokresowych oraz wraĪliwoĞci kierunku ruchu od punktów początkowych orbit naleĪących do niezmienniczych zbiorów PF.
DCD.14: CD-UD to systemy (lub ich modele), dla których pomiary cech (lub
rozwiązaĔ modeli) nie ukáadają siĊ tylko w orbity nieokresowe, których istnienie
sprawdziü moĪna stosując, np. wskaĨniki Lapunowa, Koámogorowa, czasowe Ğrednie
asymptotycznych orbit, czy widma czĊstotliwoĞci.
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DCD.15: CD-UD to cechy niestabilnoĞci orbit ruchu UD, cechy dziwnych atraktorów, cechy zjawisk biologicznych, ¿zyko-chemicznych, astro¿zycznych, czy takĪe
cechy szeregów czasowych pomiarów albo realizacji modeli UD.
DCD.16: CD-MUD to proces obliczeniowy dochodzenia do záoĪonej geometrii
podkowy Smale’a poprzez operacje rozciągania, Ğciągania, ciĊü, których efektem są
gĊste zbiory orbit okresowych i nieokresowych.
DCD.17: CD-MUD to cecha wraĪliwej zaleĪnoĞci punktów (y, y·) na domkniĊtym
niezmienniczym zbiorze orbit.
DCD.18: CD-MUD to cecha przejĞciowa od orbit homoklinicznych do hiperbolicznych orbit okresowych.
DCD.19: CD-UD to cecha MA-DU potoku przepáywu pola wektorowego siá.
DCD.20: CD-UD to cecha nieliniowego, erratycznego ruchu UD, lub „ruchu”
punktów geometrycznego obrazu MUD, np. MUD-Y. Uedy, E. N. Lorenza, H. Poincarego, P. Fatou, J. Hadamarda, G. Julia, B. Mandelbrota, W. SierpiĔskiego).
DCD.21: CD-UD to nieregularne, nieharmoniczne, jakby losowe zachowanie ruchu
nieliniowych UD, orbit MUD objawiające siĊ w – obserwowanych przez obserwatora
z niepeáną wiedzą o nieliniowych UD, MUD – cechach iloĞciowo-jakoĞciowych albo
w cechach, które są nieoczekiwane dla obserwatora, badacza-prognoz stanów UD,
MUD mimo ich doĞwiadczeĔ bądĨ znajomoĞci abstrakcyjnej formy modelu MUD.
DCD.22: CD-UD, CD-MUD to jednoczesna obecnoĞü cykli okresowych rzĊdu k
oraz cykli aperiodycznych orbit ruchu UD, MUD.
DCD.23: CD-MUD to wáasnoĞci ciągáej funkcji, której dwie róĪne aperiodyczne
orbity mimo swej bliskoĞci muszą siĊ „rozbiec”, tj. np. po okresie 3 jak pokazali
Li-Yorke.
DCD.24: CD-MUD ĺ wáasnoĞü dyskretnych lub ciągáych jednowymiarowych
MUD jednoczesnego istnienia wielu periodycznych i aperiodycznych orbit „skaczących”, nieregularnych ksztaátów w przestrzeni czasowej, PF zmiennych stanów o ile
skoki czasów są odpowiednio duĪe.
DCD.25: CD-UD ĺ niepowtarzalna, nieregularna, nieprzewidywalna, nielosowa
ewolucja (ruch) wartoĞci cech pomiarowych nieliniowych UD, MUD (jednego lub
wielu) jaką obserwuje siĊ w mechanicznych oscylatorach w rodzaju: wahadeá, wirników, wnĊk laserów, pieców konwekcyjnych lub ich matematycznych modeli.
DCD.26: CD-UD ĺ zjawisko likwidacji separatrys (krzywych ukoĞnych oddzielających dwa baseny atrakcji gdy te baseny siĊ przenikają) oraz niestabilnoĞci rozmaitoĞci punktu siodáowego.
DCD.27: CD-UD ĺ zjawisko nieodwracalnoĞci ewolucji procesu, np. opisywanego przez równania logistyczne albo rzeczywiste zjawiska trzĊsieĔ ziemi, wirów
páynów, konwekcji energii, laserowych promieni, mieszalnoĞci páynów, patologii
pracy organów.
DCD.28: CD-UD ĺ nieregularna struktura koĔców ĞnieĪynki krysztaáu, niestabilne Ğlizgi páyt Ziemi uwalniające energiĊ sprĊĪystoĞci, defektowa turbulencja
Ginzburga-Landaua.
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DCD.29: CD-UD ĺ obserwowalne, mierzalne, nieregularne, bezáadne wyniki
zachodzących procesów przyrody – bądĨ sáabo skorelowane w czasie i/lub przestrzeni wyniki pomiarów cech UD ujmowanych deterministycznie ze zmienną
w czasie stabilnoĞcią i niestabilnoĞcią UD z nieprzewidywalną (z tytuáu niewiedzy
o „wewnĊtrznych” związkach elementów UD lub jego modelu), dáugookresową ewolucją zachowaĔ UD.
DCD.30: CD-UD ĺ sekwencja záoĪeĔ operacji siá rozciągania, nacisku, skurczania, skáadania czĊĞci UD lub caáego UD prowadzące do dziwnych zmian struktury
UD lub ruchu UD.
DCD.31: CD-MUD ĺ ciąg záoĪeĔ operacji rozciągania (rodzącej chaotycznoĞü ewolucji orbit) oraz operacji skáadania (rodzącej moĪliwoĞci wystąpienia
chaosu).
DCD.32: CD-UD ĺ zjawisko (opisywane w analizach z mechaniki statystycznej)
nieprzewidywalnych zachowaĔ UD wynikających z faktu mieszalnoĞci (np. páynów)
oraz istnienia duĪej liczby rozpraszających sztywnych ciaá na drodze ruchu cząstek
páynu.
DCD.33: CD-UD ĺ geometryczny obraz dziwnego atraktora, repelera, siodeá,
fraktali, „jĊzyków” Arnolda, katastrofalnych bifurkacji.
DCD.34: CD-UD, MUD ĺ wykáadnicza rozbieĪnoĞü orbit jako efekt rezonansów
௦ ௦
zwiĊkszających wraĪliwoĞü przebiegu orbit startujących z punktu ൫ݔ ǡ ݔ ǡ ݔሶ  ൯ lub
jego maáych otoczeĔ.
DCD.35: CD-UD, MUD ĺ objaw záoĪonych splotów wiązek orbit w PF w formie jakby losowego procesu wyników pomiaru cech iloĞciowych, np. objaw spiralnoĞci.
DCD.36: CD-Im(UD, MUD) ĺ geometryczny obraz dysharmonii widocznej
w stacjonarnym spektrum mocy (prawy róg wykresu mocy), któremu to wykresowi w rzeczywistych UD towarzyszy sztywnoĞü wewnĊtrznej struktury powiązaĔ
UD.
DCD.37: CD-Im (MUD) ĺ teoretyczna mieszanka dziwnych niestacjonarnych
dáugookresowych przebiegów orb (X ps) [w modelowych PF dyssypatywnych rzeczywistych UD postrzeganych zmysáem wzroku wspomaganym czujnikami] w formie
zaznaczanych obszarów przechwytu orbit, które to obszary áatwo rozopoznaje siĊ
dziĊki doĞwiadczeniu w odczytach pomiarów lub wykresów.
DCD.38: CD MUD ĺ dziwna záoĪona struktura zbioru orbit towarzyszących
staáym stanom UD, MUD, bĊdąca efektem operacji prostego rozciągania, skáadania,
tj. ergodycznego mieszania dynamicznych stanów obserwowanego lub analizowanego
procesu pomiarów lub wyników symulacji.
DCD.39: CD-UD nieliniowego lub MUD – nieliniowego ĺ zbiór nieregularnie
zmieniających siĊ wielkoĞci ൫ݔሺݐሻǡ ݔሶ ሺݐሻ൯ cechujących stany UD, którego ewolucjĊ
opisuje model MUD ruchu UD z orbitami nie tworzącymi w PF Īadnego pojedynczego i regularnego geometrycznego obiektu jak np. okrĊgu, koáa, torusa, szeĞcianu)
lecz tworzącymi zbiory o ksztaátach fraktalnych silnie zaleĪnych od ൫ݔሺͲሻǡ ݔሶ ሺͲሻ൯.
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DCD.40: CD-UD ĺ nieprzewidywalne zjawisko szczególnych ewolucji orbit
ruchu ciaá lub ich cząstek albo cecha dziwnych przebiegów modelowych orbit
ቀݔොሺݐሻǡ ݔሶ ሺݐሻቁ związanych z badanym UD.
DCD.41: CD-UD ĺ zbiór wartoĞci wychyleĔ nieregularnych wzglĊdem rzeczywistych stanów równowagi albo zbiór nieregularnych wartoĞci wychyleĔ wzglĊdem
modelowych rozwiązaĔ teoretycznych stanów równowagi.
DCD.42: CD-MUD ĺ trwaáy lub przejĞciowy obraz ewolucji orbit punktów
niezmienniczych zbiorów PF spowodowany globalnymi lub lokalnymi bifurkacjami
orbit.
DCD.43: CD-MUD ĺ wáasnoĞü modelu matematycznego Duf¿nga generującego
obraz chaotycznego ruchu dla ustalonych punktów początkowych i teoretyczny chaos
generowany przy krytycznych wartoĞciach parametrów MUD.
DCD.44: CD-MUD ĺ wáasnoĞü modelu matematycznego speániającego kryterium Mielnikowa o globalnych bifurkacjach homoklinicznego siodáa centralnego.
DCD.45: CD-MUD, UD ĺ wáasnoĞü bezáadu ewolucji orbit modelu, UD spowodowana istnieniem poáączeĔ elementów MUD lub UD.
DCD.46: CD-MUD ĺ cecha dziwnoĞci geometrycznego obrazu skutków stosowania odwzorowaĔ przesuniĊü Bernoulliego, logistycznego, namiotowego, podwojeĔ
okresu, podkowy Smale’a.
DCD.47: CD-MUD ĺ nieokresowe, niezbieĪne do cyklu dowolnego okresu, niestabilne, wzglĊdem maáych odchyleĔ od punktów xo, ܪo, zachowanie rozwiązaĔ modelu, tj. ergodyczne lub prawie ergodyczne zachowanie ൛ݔොሺݐሻǡ ݔሶ ሺݐሻൟ .
DCD.48: CD-UD, MUD ĺ to cecha mocnego chaosu UD, MUD – mocnej ergodycznoĞci (gdy nieokresowe orbity wystąpią z dodatnim prawdopodobieĔstwem dla
losowo wybranych punktów początkowych orbit albo sáabego (cienkiego) chaosu gdy
istnieją asymptotyczne zbieĪne cykle.
DCD.49: CD-MUD ĺ cecha numerycznych rozwiązaĔ zwykáych równaĔ róĪniczkowych (ZRR) polegająca na rosnącym splątaniu caáek ruchu (rozwiązaĔ) gdy skala
splątania jest wiĊksza od skali rozdzielczoĞci wyników obserwacji.
DCD.50: CD-MUD ĺ cecha rozwiązaĔ MUD gdy okres czĊstoĞci fal w wĊzáach
szybko maleje i jest porównywalny z okresami próbkowania.
DCD.S51: CD-SUD ĺ cecha nieprzewidywalnego zachowania chaotycznych stochastycznych UD poĞrednia miĊdzy zachowaniem UD odpowiadającym MUD-ZRR
caákowych, a MUD-SZRR dla stochastycznych ZRR.
DCD.52: CD-UD, MUD ĺ cecha UD, MUD ograniczająca dokáadnoĞü prognoz
orbit, prognoz cech UD, MUD, wáasnoĞci numerycznych rozwiązaĔ ZRR, CRR
(cząstkowych RR).
DCD-53: cecha MUD-ZRR, Īe istnieją takie obszary wartoĞci parametrów, które
generują dziwne orbity lub ich zbiory.
DCD.54: CD-MUD ĺ efekt procesu reakcji MUD na przeksztaácenia: translacji,
skalowania, translacji i skalowania, potĊgowania, logarytmowania, związania, rozciągania, skáadania, ortogonalizacji, skrĊtów krzywizn.
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DCD.55: CD-MUD ĺ to taki Im(MUD), który ma nieregularny, niemonotoniczny, záoĪony, nieokresowy ksztaát z rozbiegającymi siĊ orbitami, bez centrów,
cykli granicznych z erratycznymi obrazami szeregów czasowych X (t) dla ( ܩt) i X (t)
zachowującymi siĊ jak losowe szeregi czasowe.
DCD.56: CD-MUD ĺ to zbiór(y) odskakujących od siebie orbit modelowych
z nieprzeliczalnymi podzbiorami orbit bez punktów okresowych.
DCD.57: CD-UD ĺ Ĩródáo dynamicznej jakby losowoĞci zachowaĔ UD wywoáane zarówno nieliniowymi sprzĊĪeniami ciągáymi i przerywanymi elementów UD
jak i losowym oddziaáywaniem otoczenia UD, a szczególnie losowym rozáoĪeniem
centrów (sztywnych ciaá) rozpraszania ruchu elementów UD.
Podane okreĞlenia nie wyczerpują listy moĪliwych okreĞleĔ chaosu deterministycznego. Stanowią naszą syntezĊ lub drobne mody¿kacje jawnych lub niejawnych
poglądów nt. chaosu. KaĪdemu temu okreĞleniu áatwo przypisaü treĞü pojĊcia chaotycznoĞci związanej z daną formą deterministycznego chaosu.
Z uwagi na objĊtoĞü pracy czĊĞü poĞwiĊconą formalnym de¿nicjom CD odpowiednio skrócimy do trzech de¿nicji:
DCD.58 (Devaney): CD-MUD-f ĺ taki zbiór orbit funkcji f: D ĺ D, D  Rn,
orb(x) { f n(x) = f (f (… f (x) …)), Īe f jest chaotyczna jeĞli: 1) f jest tranzytywna, tj. 
niepustego, otwartego U, V  D  k > 0 z f k (U) ŀ V  Ø; 2) zbiór punktów okresowych funkcji f jest w D gĊsty oraz 3) f ma cechĊ wraĪliwej zaleĪnoĞci od warunków
początkowych, tj.  į > 0, į = į (D, f), Īe U   ui, uj  U, dla których iterandy
f k (ui), f k (uj), speániają warunek ~f k (ui) – f k (uj)~!į.
DCD.59 (Banks i in.): CD-MUD-f jest chaotyczna jeĞli zachodzą tylko warunki
(1) i (2) z Def. Devanaya.
DCD.60 (Vellekoop, Berklund): CD-MUD-f jest chaotyczna, jeĞli zachodzi tylko
warunek (1) z Def. Devanaya.
Podane de¿nicje Ğwiadczą o duĪej róĪnorodnoĞci sposobów rozumienia pojĊü chaosu i chaotycznoĞci jako cechy procesów ontycznych lub wirtualnych. Panuje moda,
zresztą zrozumiaáa na gruncie stale rozpowszechnianych medialnie prądów ideologii dekonstrukcji historycznych znaczeĔ pojĊü, terminów i sáów jĊzyka potocznego
– lansowania starych sáów w nowych znaczeniach. Tworzy to sytuacje, w których
máodą generacjĊ naukowców nie dziwią takie zwroty jak: porządek w chaosie, chaos
w porządku, chaotycznoĞü znaczeĔ sáów.
4. ZAKOēCZENIE

Artykuá stanowi próbĊ wskazana czytelnikowi historycznego rozwoju sposobów
rozumienia niezwykle dziĞ popularnych pojĊü losowoĞci, chaosu i chaotycznoĞci.
Z dokonanego przeglądu ujĊü znaczeĔ tych terminów widaü, iĪ oba pojĊcia są
bardzo pojemne treĞciowo. Stanowią one szyldy-znaki informujące nas i ostrzegające o caákowitym lub czĊĞciowym braku wiedzy o rzeczach poddawanych opisowi
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i analizie. JeĞli trwający postĊp w produkcji nowych urządzeĔ pomiarowych, telekomunikacji i mocy obliczeniowych utrzymają siĊ, wówczas moĪna przypuĞciü, Īe
tradycyjne rozumienie stochastyki i chaosu takĪe ulegnie zmianie i pojawią siĊ nowe
pojĊcia opisu i analizy.
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LOSOWOĝû A CHAOTYCZNOĝû
Streszczenie
Celem artykuáu jest przeglądowe omówienie ontologicznych i metodologicznych podstaw pojĊü
losowoĞci i chaotycznoĞci, a takĪe ich form i stopni. Artykuá stanowi próbĊ syntezy róĪnych ujĊü tej
tematyki, które to ujĊcia byáy przedmiotem licznych artykuáów, ksiąĪek z dziedziny, m.in. ¿lozo¿i,
matematyki, zastosowaĔ matematyki, statystyki i ekonometrii.
Sáowa kluczowe: losowoĞü, chaotycznoĞü, kryteria losowoĞci, kryteria chaotycznoĞci, chaos

RANDOMNESS AND CHAOSITY
Abstract
The paper is aimed at presenting ontological and methodological grounds of randomness and chaosity concepts, as well as, considering their forms and degrees. There were made some efforts to make
a synthesis of different approaches to the analysis of these concepts.
Keywords: randomness, chaos, chaosity, chaosity criteria, randomness criteria

