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T : X −→ X dowolnym minimalnym homeomorzmem X . Najcz¦±ciej zakªada si¦, »e X jest zwart¡ grup¡
monotetyczn¡, a T obrotem na X . Niech f : X −→ R b¦dzie dowoln¡ funkcj¡ ci¡Niech

X

gª¡ (zwan¡

b¦dzie zwart¡ przestrzeni¡ metryczn¡ a

kocyklem ). Przeksztaªceniem cylindrycznym nazywamy homeomorzm

Tf : X × R −→ X × R

dany wzorem

Tf (x, r) = (T x, f (x) + r).
H. Poincaré postawiª nast¦puj¡ce zagadnienie: jakie rodzaje orbit mog¡ koegzystowa¢ w tak okre±lonej dynamice ([5]). Wiadomo, »e zachodzi nast¦puj¡ca
trychotomia: 1. albo

f

mam niezerow¡ caªk¦ wzgl¦dem miary Haara (równowa»nie,

wszystkie orbity s¡ dyskretne), albo 2.

f

jest kobrzegiem (równowa»nie, domkni¦-

cie ka»dej orbity jest minimalnym zbiorem topologicznie sprz¦»onym z
albo 3.

Tf

(X, T )),

jest topologicznie tranzytywny (posiada g¦st¡ orbit¦) ([2], [4]). Zatem

jedynym ciekawym przypadkiem jest 3. Poniewa» przeksztaªcenie cylindryczne
nie mo»e by¢ minimalne ([1]), musi posiada¢ nieg¦ste orbity przy zaªo»eniu topologicznej tranzytywno±ci.
W [3] przedstawiono metod¦ konstrukcji kilku klas topologicznie tranzytywnych przeksztaªce« cylindrycznych z du»ymi zbiorami orbit dyskretnych. U»ywaj¡c tej metody poka»emy jak konstruowa¢ topologicznie tranzytywne przeksztaªcenia posiadaj¡ce orbity o bardzo skomplikowanej strukturze. Mianowicie zbiory

ω -graniczne

pewnych punktów (dokªadnie zidentykowanych) s¡ sumami (przeli-

czanymi lub nie) lokalnie zwartych zbiorów doskonaªych.
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