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„Curlicues” (p. [1, 2, 3]) sa̧ to krzywe Γ = Γ(u) na płaszczyźnie zespolonej C,
ła̧cza̧ce prostoliniowo kolejne punkty z0 = 0 ∈ C, z1 , z2 , ..., zn , ..., gdzie
zn =

n−1
X

exp(2πıuk ),

n = 1, 2, 3, ...,

k=0

au=

(uk )∞
k=0

⊂ R jest zadanym cia̧giem liczbowym. Innymi słowy,
zn = zn−1 + exp(2πıun−1 ), n = 0, 1, 2...

W przypadku, gdy krzywe te są generowane przez homeomorfizmy okręgu zachowujące orientację, tj. przyjmując że uk := f k (x0 ), gdzie x0 ∈ R, a f : R → R
jest podniesieniem pewnego homeomorfizmu stopnia 1 ϕ : S 1 → S 1 , można w
ładny sposób powiązać własności geometryczne tej krzywej z własnościami dynamicznymi ϕ. Te interesujące nas własności geometryczne to m.in: ograniczoność, własność tzw. „superficiality” ([2]) czy prędkość przyrastania średnicy w
przypadku, gdy krzywa jest nieograniczona oraz zachowania się dyskretnego lokalnego promienia krzywizny ([3]). Przykładowo, badanie ograniczoności krzywej
generowanej przez minimalny homeomorfizm okręgu sprowadza się do pytania o
istnienie ciągłeego rozwiązania pewnego stowarzyszonego równania kohomologicznego. Natomiast w przypadku, gdy krzywa jest nieograniczona, a liczba obrotu
niewymierna można dość dobrze oszacować (podając efektywne wzory) szybkość
przyrastania średnicy tej krzywej przy wykorzystaniu własności rozwinięcia liczby
obrotu w ułamek łańcuchowy.
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