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Matematycy majaι hipotezeι Riemanna i hipotezeι Goldbacha jako wyzwanie dla
najbardziej ambitnych, a fizycy majaι hipotezeι ergodycznaι (ciekawe, że nie nosi ona
nazwy “hipoteza Boltzmanna”, od nazwiska jej twórcy Ludwika Boltzmanna), której
udowodnienie może przynieść sÃlaweι i nieśmiertelność. Problem ten liczy ponad sto
lat (jest prawie rówiesnikiem hipotezy Riemanna) i doczekaÃl sieι wielu opracowań
ksiaιżkowych i nieprzeliczonej ilości artykuÃlów, prac doktorskich czy habilitacyjnych.
Jest wiele sformuÃlowań hipotezy ergodycznej. W skrócie mówi ona, że średnia zmi-
ennej dynamicznej wzgleιdem zespoÃlu statystycznego jest równa średniej po czasie.
Leży ona u podstaw mechaniki statystycznej i zwiaιzana jest z kilkoma pokrewnymi
zagadnieniami. Jednym z nich jest wyjaśnienie, jak to jest możliwe, że odwracalne
w czasie mikroskopowe równania ruchu prowadzaι w dużej skali do nieodwracalnego
zachowania sieι ukÃladów dużej liczby czaιstek i skaιd sieι bierze w takim razie II zasada
termodynamiki mówiaιca o wzroście entropii. Boltzmannowi udaÃlo sieι udowodnić
malenie z czasem pewnej wielkości H, przy czym skorzystaÃl on z wyprowadzonego
przez siebie równania kinetycznego, obecnie nazywanego równaniem Boltzmanna.

Recenzowana ksiaιżka jest poświeιcona wÃlaśnie tym zaganieniom. Nie beιdeι tutaj
powtarzać tytuÃlu każdego z 19 rozdziaÃlów, wymienieι tylko nasteιpujaιce zagadnienia:
równanie Boltzmanna, hipoteza ergodyczna, mieszanie, wzory Greena–Kubo, przek-
sztaÃlcenie piekarza, wykÃladniki Lapunowa, równanie Frobeniusa – Perrona, dyfuzje i
zjawiska transportu, entropia KoÃlmogorowa–Sinaja, podkowa Smale’a, fraktale, or-
bity okresowe, gazy sieciowe (Lorentza). Jak widać z tego wyliczenia, poruszono
w ksiaιżce dużo tematów, co przy maÃlej objeιtości (w zasadzie 220 stron) oznacza
znacznaι powierzchowność prezentacji materiaÃlu, z wieloma dowodami tylko naszki-
cowanymi. Czeιsto w tekście można spotkać zdanie typu “Czytelnika odsyÃlamy do
cytowanych prac w celu poznania szczegóÃlów”.

Czytajaιc ksiaιżkeι Dorfmana zastanawiaÃlem sieι dla kogo jest przeznaczona. Na
okÃladce można przeczytać: “Ksiaιżka przeznaczona jest dla studentów, doktorantów i
pracowników naukowych wydziaÃlów fizyki i kierunków pokrewnych...”. Otóż wydaje
mi sieι, że nie można jej polecić studentom, bo sieι niewiele z niej nauczaι — to
nie jest podreιcznik, a raczej jest to zbiór esejów czy pogaweιdek na temat zadany
przez tytuÃl rozdziaÃlu. Aby odnieść korzyść z tej ksiaιżki trzeba już coś wiedzieć,
tutaj dobrym wprowadzeniem mogaι być 2 tomy Fizyki statystycznej Kubo, Tody i
Saito wydane 10 lat temu po polsku przez PWN. Wprowadzenie do teorii chaosu
Dorfmana to w zasadzie przewodnik po obszernej literaturze przedmiotu, każdy
rozdziaÃl kończy sieι paragrafem zatytuÃlowanym “Literatura uzupeÃlniajaιca”, a bib-
liografia zajmuje aż 9 stron, czyli 5% caÃlej ksiaιzki. Dodatkowo caÃly 19 rozdziaÃl
zatytuÃlowany “Co dalej ?” jest kolejnym omówieniem ksiaιżek i artykuÃlów. Tak
wieιc ksiaιżka jest dobrym wprowadzeniem do problematyki zwiaιzanej z hipotezaι
ergodycznaι i równaniem Boltzmanna. Kierujaιc sieι wskazówkami w niej zawartymi
można rozpoczaιć samodzielne studia nad podstawami fizyki statystycznej. Na końcach
rozdziaÃlów zamieszczono też po 2–3 zadania. Przy okoÃlo 200 stronach objeιtosći
rozbicie materiaÃlu na 19 rozdziaÃlów powoduje, że saι one krótkie. Jako ekstremalny
przykÃlad może sÃlużyć liczaιcy kilka zdań paragraf 15.3.
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Zdziwilo mnie a zarazem zdenerwowaÃlo umiÃlowanie przez Dorfmana litery Γ.
Raz Γ oznacza przestrzeń fazowaι (np. str.65 albo str. 107), innym razem punkt w
przestrzeni fazowej (w wielu miejscach, np. str.115), a w paragrafie 2.1 wysteιpujaι
wielkości Γf , Γ−, Γ+,Γw na oznaczenie różnych wkÃladów do zmiany funkcji rozkÃladu
podczas wyprowadzania równania Boltzmanna. Szczególnie poczaιtkujaιcy student
Ãlatwo sieι w tym może pogubić.

Uważam, że ksiaιżka jest bardzo dobrze przetÃlumaczona na jeιzyk polski. Je-
dynie “box counting dimension” A. Mejhofer tÃlumaczy systematycznie jako “wymiar
zlicznia komórek”, podczas gdy lepiej byÃloby użyć określenie “wymiar pudeÃlkowy’.
Takiego wÃlaśnie zwrotu użyto np. w dwutomowej ksiaιżce H.-O. Peitgen, H.Jürgens,
D.Saupe, Granice Chaosu. Fraktale, przekÃlad: K.Pietruska-PaÃluba, K.Winkowska-
Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, 1996. W dobie komput-
erowych sÃlowników ortograficznych dziwi obecność kilku bÃleιdów literowych, np. na
str. 17610 wydrukowano “dotatniej” zamiast dodatniej a na str. 19410 zgubiono z i
można przeczytać “jescze”. Natomiast na str. 5211 zamiast (2.3) powinno być (3.2)
a na str.2101 zamiast (18.8) wydrukowano (18.18).

W obecnych czasach malejaιcych nakÃladów finansowych na naukeι i zamrożonych
pÃlac oraz rosnaιcych cen ksiaιżek wydaje mi sieι, że recenzja powinna doradzić, czy
ksiaιżkeι kupić. WedÃlug mnie biblioteka każdego instytutu fizyki powinna mieć ze 2-3
egzemplarze tej ksiaιżki, natomiast wÃlaιczenie jej do ksieιgozbioru prywatnego wiaιże
sieι z wydatkiem 33 zÃlotych i myśleι że można poczekać z jej kupnem na kolejnaι
przeceneι organizowanaι co jakís czas przez PWN.
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