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W teorii jakościowej analizy układów dynamicznych wyróżniamy całą gamę
pojęć, które w różnym zakresie uogólniają pojęcie orbity okresowej na przypadek
dowolnej orbity. Początki takiej analizy sięgają czasów Birkhoffa i Bohra, którzy
wprowadzili pojęcia orbity odpowiednio powracającej ([1]) i prawie okresowej ([2]).
Późniejszy rozwój tematyki sprawił, że niezbędne okazało się inne podejście do
tej tematyki. W szczególności wyodrębniono ważną klasę orbit o różnych typach
zachowań asymptotycznych ([3]), które przenoszą zachowania orbit do zachowania
orbit zbioru granicznego wyjściowej orbity. Jeszcze innych przykładów uogólnień
dostarczają artykuły [4, 6, 7].
Z jednej strony w teorii układów dynamicznych ważny jest wzajemny związek
między różnymi typami orbit, z drugiej zaś pragniemy również analizować szczególne przypadki, gdy dany układ dynamiczny wykazuje pewien rodzaj stabilności.
Popularnym elementem, który łączy stabilność z okresowością jest stabilność w
sensie Lapunova. Istotność stabliności widać w szczególności na przykładzie różnych pojęć nawiązujących do zachowań asymptotycznych ([3, 7]). Pelczar w swoich
pracach poszedł o krok dalej, wprowadzając pojęcie orbity spełniającej warunek
P + [α, γ] oraz warunek S + [τ ], które przy doborze odpowiednich parametrów w
definicji uogólniają odpowiednio pojęcia związane z okresowością oraz stabilność
w sensie Lapunova ([8]). Takie podejście, choć bardzo ogólne, pozwala na wyciągnięcie pewnych własności dynamicznych oraz topologicznych układu.
Zasadniczym celem prezentacji jest przedstawienie wymienionych wyżej pojęć
i ich związków ze stabilnością oraz wpływem stabilności na relacje między różnymi
uogólnieniami okresowości. Referat oparty jest na artykule [5].
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