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Efekty wielofraktalne w układach złożonych

Niniejszy projekt badawczy można umiejscowić na styku fizyki,
badań  układów  złożonych  i  data  science.  Przewidywanym
celem  jest  rozszerzenie  i  udoskonalenie  istniejących  oraz
opracowanie nowych metod analizy wielofraktalnej zarówno w
odniesieniu  do  obiektów  przestrzennych,  jak  i  szeregów
czasowych.  Projekt  obejmuje  rozważania  teoretyczne,
symulacje modeli oraz analizę danych empirycznych. Kluczowa
dla  projektu  złożoność  pozostaje  jednym  z  najciekawszych
zjawisk, jakie można zaobserwować w przyrodzie. Występuje w
sytuacjach,  gdy oddziałujące według pewnych lokalnych reguł
elementy skłądowe układu wywołują  w nim globalne zjawiska
wpływające  na  strukturę  i  dynamikę  całości,  co  prowadzi  do
spontanicznego  pojawiania  się  efektów kolektywnych,  zjawisk
krytycznych,  hierarchicznej  organizacji  oraz  współistnienia
porządku  i  przypadkowości.  Strukturalne  miary  złożoności
próbują ilościowo określić, jak bardzo nieregularna jest struktura
obiektu. Przykładem takiej  miary jest wymiar fraktalny.  Z tego
punktu widzenia najmniej złożone są obiekty regularne, bardziej
złożone  są  obiekty  jednofraktalne,  a  najbardziej  złożone  są
obiekty wielofraktalne.  Analiza wielofraktalna stała się jedną z
najbardziej  efektywnych  metod  ilościowego  opisu  złożoności
strukturalnej obiektów fraktalnych i jest rutynowo stosowana w
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wielu  obszarach  nauki.  Poza  byciem  jednym  z  najbardziej
intuicyjnych sposobów opisu złożoności, metodologia ta zdołała
wnieść  w te obszary  znaczący wkład.  Wiele  ważnych kwestii
pozostaje  jednak  nierozwiązanych,  rozwiązanych  tylko
częściowo lub pozbawionych rygorystycznego dowodu. Wyniki
uzyskane w tym projekcie badawczym będą miały znaczenie dla
wszystkich  dziedzin  wykorzystujących  metodologię
wielofraktalną,  np.  dla  fizyki  interdyscyplinarnej,  biologii,
genetyki, nauk o Ziemi i ekonometrii.
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3 Research subject Title

Short description, up to 250
words

Multifractal effects in complex systems

This research project may be located at the interface between
physics,  complex  systems  research,  and  data  science.  Its
foreseen  goal  is  to  extend  and  improve  the  existing  and
develop new methods of  multifractal  analysis  of  both spatial
objects  and  time  series.  It  comprises  theoretical
considerations,  model  simulations,  and  analysis  of  empirical
data.  Complexity  remains  one  of  the  most  interesting
phenomena  that  can  be  observed  in  nature.  It  occurs  in
situations when elements of a system interacting according to
some local rules produce global phenomena affecting structure
and  dynamics  of  the  whole  system,  which  leads  to
spontaneous  emergence  of  collective  effects,  criticality,
hierarchical organisation, and coexistence of interwoven order
and randomness. Structural measures of complexity attempt to
quantify how irregular the structure of an object is. An example
of such a measure is fractal dimension. From this perspective,
the  least  complex  are  regular  objects,  more  complex  are
monofractal  objects,  and  the  most  complex  are  multifractal
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ones.  Multifractal  analysis  has  become  one  of  the  most
effective methods of quantification of the structural complexity
of fractal objects and is routinely applied across science. Apart
from being one of the most intuitive ways of quantification of
complexity,  it  has  managed to  contribute  significantly  to  the
corresponding  scientific  fields.  However,  there  are  many
important issues that remain either unresolved, resolved only
partially, or lacking a rigorous proof. Outcomes of this research
project  will  be  of  significance  to  all  the  fields  that  use  the
multifractal  methodology,  e.g.,  interdisciplinary  physics,
biology, genetics, Earth science, and econometrics.
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