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W rok po wydaniu pierwszego tomu, pojawi la sieι drugaι czeιść ksiaιżki Granice Chaosu.
Fraktale. Oczekiwali na niaι z niecierpliwościaι wszyscy mi lośnicy fraktali. Wed lug
moich obserwacji, z ksieιgarń wroc lawskich do tego czasu znikneι la pierwsza czeιść.
Nie grozi wieιc tej ksiaιżce los innych pozycji wydanych przez Wydawnictwo Naukowe
PWN, które po organizowanych co jakís czas przecenach można kupić za symbolicznaι
z lotówkeι (ostatnio spotka lo to m.in. Wsteιp do fizyki laserów K. Shimody czy tomy
Fizyki Teoretycznej L.D. Landaua i E.M. Lifszyca). Można staιd wnioskować, że
nowe trendy w fizyce cieszaι sieι wieιkszaι popularnościaι niż dzia ly klasyczne.

Drugi tom jest bezpośredniaι kontynuacjaι pierwszego, co daje sieι zauważyć w
ciaιg lej numeracji rozdzia lów i takim samym uk ladzie graficznym ksiaιżki. Dlatego
szereg ogólnych uwag z mojej recenzji pierwszej czeιści (Posteιpy Fizyki 47/3, s. 297)
jest w dalszym ciaιgu aktualnych.

Recenzowana ksiaιżka zaczyna sieι od rozdzia lu ósmego poświeconego g lównie L-
systemom — sposobowi generowania fraktali przypominajaιcych rośliny. Metoda ta
zapoczaιtkowana zosta la przez zmar lego w 1989 roku biologa A. Lindenmayera. Do
jej rozwoju przyczyni l sieι w znacznym stopniu polski fizyk pracujaιcy w Kanadzie,
P. Prusinkiewicz. Wspó lpracowa l on z Lindenmayerem, czego owocem by la wspólna
ksiaιżka The Algorithmic Beauty of Plants. W czerwcu 1996 roku Prusinkiewicz przy-
jecha l do Polski i ci, którzy byli na jego wyk ladach, mogli sieι przekonać, jak bardzo
podobne do zdjeιć naturalnych roślin saι obrazy na ekranie komputera uzyskane za
pomocaι L-systemów. Niektóre z prezentowanych przez niego slajdów by ly tak
doskona lej jakości, że trudno by lo uwierzyć iż przedstawia ly fotografie monitora
komputera, a nie zosta ly wykonane w naturalnym parku.

Rozdzia l 9 poświeιcono trójkaιtowi Pascala i jego zwiaιzkom z automatami komórkowymi.
Zosta ly one spopularyzowane w szerokich kreιgach pod koniec lat 70-tych jako tzw.
gra w życie, a szczytowy okres zainteresowania automatami przypad l na po loweι
lat osiemdziesiaιtych, kiedy to zajmowa l sieι nimi S. Wolfram. Obecnie moda na
te automaty praktycznie przemineι la, a sam Wolfram za loży l firmeι produkujaιcaι i
sprzedajaιcaι Mathematiceι, popularny program do obliczeń symbolicznych.

Kolejne trzy rozdzia ly dotyczaι chaosu. W pierwszej kolejności w rozdziale 10
omawiane saι cechy zachowania chaotycznego: wrażliwość na warunki poczaιtkowe,
w lasność mieszania oraz ergodyczność. Przy omawianiu na s. 215 zasad dzia lania
kalkulatora kieszonkowego autorzy nie poinformowali, że omawiajaι coś, co nazywane
jest artymetykaι BCD, od binary coded decimals.

Rozdzia l 11 zawiera analizeι odkrytej przez M. Feigenbauma uniwersalności przej́scia
do stanu chaosu na drodze podwajania okresów. To w laśnie drzewo bifurkacji
Feigenbauma jest jednym z symboli teorii chaosu. Autorzy nie omawiajaι równania
funkcjonalnego punktu sta lego dla operatora podwajania, nazywanego czasem równaniem
Cvitanovica-Feigenbauma, lecz w przypisie na s. 275 podajaι literatureι dotyczaιcaι
tych zagadnień. Świadczy to o tym, że Granice Chaosu. Fraktale saι jednak ksiaιżkaι
adresowanaι do ucznia szko ly średniej lub studenta (jak zresztaι sugeruje to ang-
ielski tytu l Fractals for the classroom), a nie dla pracownika naukowego: mimo
dużej objeιtości, przedstawiony jest g lównie materia l o charakterze podstawowym i
wsteιpnym, a rzeczy trudniejsze pominieιto. Kolejnym potwierdzeniem tej opinii saι
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paragrafy 13.2 13.3, wprowadzajaιce liczby zespolone — materia l wyk ladany na al-
gebrze dla I roku fizyki, a czasem omawiany nawet w liceach. Na s.279-280 autorzy
nie napisali jasno, że lewy dolny wykres na rys. 11.33 przedstawia wartości f2a (xk)
dla parzystych k, a prawy to samo, ale dla nieparzystych indeksów k.

W nasteιpnym rozdziale czytelnik zapoznaje sieι z dziwnymi atraktorami, czyli
fraktalnymi zbiorami zwiaιzanymi z uk ladami dynamicznymi wykazujaιcymi chaoty-
czne zachowanie. Omówiono kolejno klasyczne atraktory Lorenza, Henona i Rösslera.
Na koniec przedstawiono analizeι chaotycznego ruchu metalowego wahad la w pobliżu
trzech magnesów. Zagadnienie to jest w fascynujaιcy sposób ukazane na towarzyszaιcej
ksiaιżkom kasecie video. Wydaje mi sieι, że autorzy mogli zdradzić czytelnikowi
sposób szybkiego wykonania 3 ilustracji na rys. 12.53 (s. 390). Mianowicie, wystar-
czy wykonać tylko jednaι po lówkeι prawego górnego rysunku dla nieco wieιkszej sieci
pikseli, wtedy korzystajaιc z symetrii zagadnienia dostaje sieι dolnaι po lówkeι, a potem
po obrotach o 120◦ dwa rysunki w lewej kolumnie.

W ostatnich dwóch rozdzia lach autorzy znowu powracajaι do fraktali. Na zakończenie
ksiaιżki zostawiono najbardziej frapujaιce, ale i trudne matematycznie, zagadnienia
zwiaιzane ze zbiorami Julii (rozdzia l 13) oraz zbiorem Mandelbrota (rozdzia l 14).
Bardzo pouczajaιcy jest przyk lad redukcji cyfr znaczaιcych podczas obliczeń na kom-
puterze zamieszczony na s. 418-419. I znowu na kasecie video można obejrzeć
zapierajaιcaι dech w piersiach podróż po bajecznie kolorowym zbiorze Mandelbrota.
Mimo dużych wysi lków bardzo niewiele faktów o zbiorach Julii albo zbiorze Mandel-
brota uda lo sieι ścísle udowodnić. Jedne z tych nielicznych rezultatów uzyska l polski
matematyk M. Misiurewicz. W d lugim przypisie na s. 503-504 t lumaczki umieści ly
informacjeι o pracach francuskiego matematyka J.-C. Yoccoza poświeιconych lokalnej
spójności zbiorów Julii i zbioru Mandelbrota. W 1994 roku by l on laureatem Medalu
Fieldsa.

Tak jak i pierwszy tom, obecnie recenzowana 2 czeιść jest wedlug mnie bardzo
dobrze przet lumaczona na jeιzyk polski. Nowa dziedzina badań pos luguje sieι nowymi
pojeιciami i terminami. Oczywíscie nie ukszta ltowa la sieι jeszcze polska terminologia
i dlatego t lumaczki mia ly zapewne w niejednym miejscu trudności w znalezieniu
polskiego odpowiednika dla jakiegoś angielskiego s lowa. Moje zastrzeżenia dotyczaι
przede wszystkim t lumaczenia basin jako basen, co wydaje sieι zbyt dos lownym
odpowiednikiem. Ja raczej używam s lowa dorzecze, co zresztaι jest jednym z pol-
skich znaczeń basin podawanych np. przez Wielki S  lownik Angielsko–Polski Sta-
nis lawskiego. Osobna historia to używanie w polskiej ortografii przecinka na oz-
naczenia miejsca dziesieιtnego w liczbach rzeczywistych. Prowadzi to do nieporozu-
mień, bo np. b = 0, 3 w podpisie do rys. 12.16, można traktować jako pareι
parametrów b = 0 i b = 3, a nie jednaι wartość b = 0.3. W wielu miejscach, jak np.
na stronach 320, 336 w pierwszej chwili źle interpretowa lem ten niejednoznaczny
zapis. Dlatego uważam, że teι regu leι należy w jeιzyku polskim zmienić. Ciekawi lo
mnie, jak też przet lumaczono intermittency, bo sam mia lem kilka razy problem z
tym s lowem. Jednak nie pamieιtam, aby t lumaczki uży ly czegoś innego niż po prostu
intermitencja (np. s. 291 i 296). S lysza lem o polskich propozycjach migotanie oraz
sporadyczność. Szczególnie teι drugaι możliwość uważam za bardzo udanaι próbeι
spolszczenia  lacińskiego s lowa inter–mitto, które s lownik  lacińsko-polski t lumaczy
mieιdzy innymi jako puścić mieιdzy co, w środek, tymczasowo. Z tego powodu może
nie trzeba na si leι szukać polskiego odpowiednika, a używać po prostu intermitencja.
Jednak w rosyjskiej literaturze fizycznej wysteιpuje zamiast intermitencji rodzime
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pieriemiezhajemost, co odpowiada polskim s lowom przeplatanie, przerywanie. Za-
uważy lem, że na końcu przypisu na s.490 napisano badanie turbulencji, podczas gdy
w oryginale by lo discussion of intermittency. Pieremieżajemost

Trafnie natomiast przet lumaczono crisis jako przesilenie (s. 299). Być może
przyjmie sieι to powszechnie w polskiej literaturze i wyprze źle brzmiaιce kryzys.
Kolejne angielskie s lowo, które jest używane czasem w dos lownej formie w jeιzyku
polskim to repeler, tzn. spolszczenie polega na opuszczeniu podwójnego ll. Gdy
trzeba tego użyć jako rzeczownika, to faktycznie czasem lepiej zapożyczyć s lowo z
angielskiego, niż mówić odpychajaιcy punkt sta ly, jak proponujaι t lumaczki na s. 235.
Ale czasem można zamienić rzeczownik na przymiotnik, jak np. na s.2477, gdzie
wysteιpujaιce w oryginale it is a repeller przet lumaczono jako staje sieι odpychajaιcy.

W przypisie 26 na s. 125 wysteιpujaιce w angielskim wydaniu via rescaling
techniques lepiej by lo przet lumaczyć na używajaιc technik przeskalowania. Na dole
s.135 tajemniczo wyglaιda oznaczenie tablicy lut; można by lo podać w nawiasie, że
pochodzi to od look-up table. Autorki przek ladu spolszczajaι w odpowiednich miejs-
cach oznaczenia, np. na s.268 zamiast H (high) i L (low) używajaι G i D, od s lów
górny i dolny. W rozdz. 13 wysteιpujaιce w oryginale pojeιcia prisoners oraz escapees
saι t lumaczone jako wieιźniowie i uciekinierzy, przy czym odpowiednio do tego we
wzorach wysteιpujaι symbole W i U , zamiast P, E. W zwiaιzku z tym w równaniu
na dole s. 429 po lewej stronie zamiast Pc powinno być Wc.

Znalaz lem kilka usterek, z których najpoważniejsze teraz wyliczeι:
s.11112: zamiast sformuujmy poprawnie jest sformu lujmy;
s.24010,11 zamiast f ′(x?) = 0 powinno być samo f ′(x?);
s.4036: zamiast z+ powinno być z =;
s.42815: zamiast i nie wieιksza niż powinno być i wieιksza niż;
s.5027: zamiast | α− αk |> 10

10(k+1)! powinno być | α− αk |< 10
10(k+1)! .

Drugi tom jest trudniejszy niż pierwszy (zresztaι znajduje to potwierdzenie w w
angielskich tytu lach obu tomów, bo pierwszy ma podtytu l Introduction to Fractals
and Chaos, a drugi tom: Complex Systems and Mandelbrot Set), ale tym niemniej
przeczytanie ca lości może stanowić zacheιcajaιce wyzwanie dla ucznia szko ly średniej
lub studenta.
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