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Funkcje prawie okresowe
(szkic teorii)

Lagrange natrafił, przy badaniu zaburzeń ruchu planet, na nastę
pujący problem matematyczny: Pisząc

N
P(t) =  ane%Xnt {Kn rzeczywiste, an zespolone)

П— 1
w postaci A(t)e%<p(t) (A(t) i <p(t) rzeczywiste) rozstrzygnąć, czy istnieje 
lim ((p{t)/t). Granica ta nazywa się ruchem średnim funkcji P(t). Argument
t—>oo
(p{t) mod 2л oznaczał w tych badaniach długość perihelium planety, 
a jeden ze składników miał przeważająco wielką amplitudę (obieg zasa
dniczy). Istnienie ruchu średniego oznacza, że długość perihelium jest 
w przybliżeniu okresową funkcją czasu. W przypadku, gdy \P (t)\> a> 0, 
zagadnienie Lagrange’a rozstrzygnął pozytywnie H. Bohr, bez założenia, 
że jedna składowa przeważa. Ten rezultat może być interpretowany na 
przykład tak, że cały układ planetarny ma ruch średni. W całej ogólności 
problem został rozwiązany dopiero w ostatnich latach przez B. Jessena  
za pomocą znacznie subtelniejszych metod (patrz dalej).

I. Teoria Bohra

Wyrażenia typu P(t) zostały zbadane dopiero w 2 0 -tych latach 
obecnego stulecia przez H. Bohra. Jest może rzeczą dziwną, że aż do 
tego czasu nie zdawano sobie sprawy ze struktury takich funkcyj, jak 
funkcja sina;+ sin}/2x, która oczywiście nie jest okresowa, ale jest podo
bna do okresowej, „prawie” okresowa w potocznym znaczeniu tego 
przysłówka.

Funkcją, prawie okresową (w skróceniu PO) nazywa Bohr funkcję 
zmiennej rzeczywistej zespoloną ciągłą, o następującej własności: Dla 
każdego e>0 istnieje taka liczba L > 0, że w każdym odcinku o długości L 

% leży pewna liczba т spełniająca przy każdym x nierówność

|/(tf +  T) — f{x)\ <£.
21*
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Takie liczby nazywają, się г-owymi prawie okresami (po niemiecku 
V erschiebungszahlen) funkcji /, warunek zaś wysłowiony w powyższej 
definicji wyrażamy mówiąc, że dla każdego e> 0  zbiór £-owych prawie 
okresów jest względnie gęsty.

Przebrnąwszy przez kwantyfikatory czytelnik zauważy z łatwością, 
że każda funkcja okresowa i ciągła jest PO. Bez większego trudu dowodzi 
się, że funkcja PO jest ograniczona i jednostajnie ciągła na całej prostej. 
Łatwo dalej udowodnić, że funkcja |/| jest PO wraz z / oraz że granica 
jednostajnie zbieżnego ciągu funkcyj PO jest PO. Znacznie trudniej 
wykazać na podstawie definicji Bohra, że suma dwóch funkcyj PO jest 
nadal PO. Trudność polega tu na udowodnieniu, że dla dwóch jakich
kolwiek funkcyj PO istnieje dla każdego e >  0 względnie gęsty zbiór 
s-owych prawie okresów wspólnych dla obu tych funkcyj. Ponieważ kwadrat 
funkcji PO jest PO, czego dowodzi się bez trudu, przeto także iloczyn 
dwóch funkcyj PO jest PO, a zatem funkcje PO tworzą pierścień.

Zagadnienie ruchu średniego można teraz postawić dla dowolnej 
funkcji PO, i tak też było ono stawiane. Okazuje się (Bohr),' że jeśli 
|/(ż)|> a> 0 , to ruch średni istnieje. Nas jednak zajmować będą przede 
wszystkim inne własności funkcyj PO. Jedną z najważniejszych jest 
istnienie wartości średniej

1  TM (f )  =  M{f( t ) )  =  Urn- j t ( t ) c l ł ,
t Т-Ю О 5

1  p
która jest oczywiście uogólnieniem wartości średniej — J f(t)dt funkcji

V o
l at T

okresowej o okresie p. Oo więcej, wyrażenie — I f(t)dt jest zbieżne do
T J

M(f)  jednostajnie względem a. Własność ta przysługuje nie tylko funk
cjom PO, ale dla nich szczególnie wiele można stąd uzyskać. Wraz z f(t) 
funkcją PO jest także f(t)e~uł (A dowolne rzeczywiste). Istnieje zatem

a(A) =  M(f( t )e- ixł).
t

Liczba ta nazywa się współczynnikiem Fouriera funkcji /, odpowiadającym 
wykładnikowi A. Od razu można sprawdzić, że dla f{t)~ e ilit jest a{p) =  1 
i a(A) =  0, gdy A Ф /г, że więc funkcje elU stanowią w przestrzeni funkcyj 
PO (nieprzeliczalny) układ ortonormalny, jeśli za iloczyn skalarny funk
cyj f i g  uważać M(fg).  Rachunek zupełnie analogiczny do klasycznego 
rachunku z teorii rozwinięć ortogonalnych wykazuje, że wyrażenie

П
j f  (! /(* )-2 4 ^ 2)/=i
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dla danych А,- osiąga minimum, gdy cj =  a(Xi) (j — l , . . . , n) ,  i że to mi
nimum wynosi

i=i

Stąd £  |<х(Я)|2 <  M(\f\2) (nierówność Bessla). Z tej nierówności wynika 
л

ważne twierdzenie: Istnieje najwyżej 'przeliczalnie wiele nieznikających 
współczynników Fouriera danej funkcji prawie okresowej. Jeśli Aj,A2, ...
jest ciągiem wszystkich wykładników A, dla których a(X) Ф 0 , to szereg 

00

anean\  gdzie an=a(Xn), nazywamy szeregiem Fouriera funkcji f i piszemy
n =  l

00

f ( t ) ~ Z  aneiXnt.
1

Szereg Fouriera określony jest w ten sposób z dokładnością do porządku 
wyrazów, inaczej więc, niż szeregi Fouriera funkcyj okresowych. Jednak 
definicja współczynników Fouriera funkcji PO jest wręcz uogólnieniem 
klasycznej definicji współczynników Fouriera funkcji okresowej, a to 
dzięki temu, że jeśli /  jest funkcją o okresie p, а Ар/2л nie jest liczbą 
całkowitą, to, jak łatwo się przekonać,

a(A )= lim — f f(t)e utd t = 0 ,
T̂ co T J

w szeregu Fouriera zatem według nowej definicji występują w tym przy
padku tylko wyrazy, które figurują w szeregu Fouriera według zwykłej 
definicji. Dlatego też można tu raz na zawsze ustalić porządek wyrazów, 
co nie jest możliwe ogólnie dla funkcji PO.

W naturalny sposób nasuwa się teraz zagadnienie, czy
П

lim M ( f(t) — ajeajt 2) =  O
n t j  =  1

lub, co na jedno wychodzi, czy

M (|/|2) =  ^  jaj2 (równość Farsevala).
П

Niezmiernie ciekawy ten problem rozwiązał pozytywnie Bohr. Dzięki 
temu rozwiązaniu teoria funkcyj prawie okresowych okazała się głę
bokim uogólnieniem teorii funkcyj okresowych ciągłych (lub nawet L2), 
której klasycznym wynikiem jest właśnie równość Parsevala. Jedno
cześnie ukazały się interesujące perspektywy badań, w jakich jeszcze 
pierścieniach funkcyjnych i w jakich przestrzeniach (przy odpowiednim 
uogólnieniu funkcji kształtu eM) zachodzi ta relacja, raz już oderwana
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od pojęcia funkcji okresowej i od układów ortogonalnych w przedziałach 
skończonych.

Równość Parsevala dla funkcyj okresowych ciągłych o okresie 2тг 
jest równoważna z tzw. zupełnością układu funkcyj eini (n całkowite), 
tj. z tym, że jedynie funkcja f(t) =  0  nie ma współczynników Fouriera 
różnych od 0. Ta sama równoważność zachodzi dla funkcyj PO. Można 
ją udowodnić w następujący sposób:

1° Jeśli wszystkie współczynniki funkcji znikają, to z równości Par
sevala wynika, że M(\f\2) =  0; łatwo zaś z podstawowych własności funkcji 
PO wywnioskować, że jeśli funkcja PO jest wszędzie nieujemna i choć 
w jednym punkcie dodatnia, to jej średnia jest dodatnia.

2° Nazwiemy splotem (Faltung) dwóch funkcyj PO f i g  funkcję h(x) =  
=  M[f{x-\-t)g(t))‘, można wykazać, że jest to znów funkcja prawie okre-

t
sowa i że jeśli a{X) i 6 (A) są współczynnikami odpowiednio funkcji f i g ,  
to współczynnikami funkcji h są liczby а{Х)Ъ(Х). Pojęcie splotu odgrywa 
ważną rolę w wielu dowodach w teorii funkcyj PO.

Utwórzmy dla danej funkcji jej splot z nią samą. Szere-
П

giem Fouriera tego splotu jest szereg У \ап\2егХкХ, który jest absolutnie (a więc
П

i jednostajnie) zbieżny. Łatwo wykazać, że każdy jednostajnie zbieżny 
szereg trygonometryczny uogólniony, tj. postaci JTcnelXnt, jest szeregiem

Fouriera swojej sumy, co pochodzi stąd, że średnia granicy jednostajnie 
zbieżnego ciągu funkcyj PO jest granicą średnich. Załóżmy teraz, że 
znikanie wszystkich współczynników pociąga za sobą znikanie funkcji, 
tj. że każdy szereg trygonometryczny może być szeregiem Fouriera 
jednej tylko funkcji PO. Wynika stąd, że

2 \ а ^ е̂ = М ( 1 ( х  +  1)т) -
n  t

Podstawiając tu x=( )  otrzymujemy relację Parsevala dla /.
Relacja Parsevala dla funkcyj okresowych ciągłych rzadko teraz 

bywa dowodzona wprost. Odkąd znane jest tzw. drugie twierdzenie Weier-
strassa orzekające, że każda taka funkcja daje się jednostajnie aproksy-

n

mować wielomianami trygonometrycznymi cne%Xnt, nie trzeba osobno
- N

dowodzić twierdzenia Parsevala, gdyż wielomianami tego kształtu funkcja 
tym bardziej daje się aproksymować przeciętnie z kwadratem (tj. według 
całki z kwadratu różnicy); wobec tego aproksymację taką realizują 
w szczególności sumy częściowe szeregu Fouriera, ponieważ spośród 
wszystkich wielomianów trygonometrycznych danego stopnia N  one wła
śnie aproksymują w tym sensie najlepiej.
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W nowoczesnych wykładach teorii szeregów Fouriera wyprowadza 
się zwykle od razu wynik jeszcze mocniejszy od drugiego twierdzenia 
Weierstrassa, mianowicie twierdzenie Fejera, dające uniwersalny algorytm 
dla konstrukcji wielomianów trygonometrycznych aproksymujących 
jednostajnie funkcję okresową ciągłą. Algorytm ten polega, jak wiadomo, 
na tworzeniu średnich arytmetycznych sum częściowych szeregu Fouriera.

Jak przedstawiają się analogiczne twierdzenia i wynikania w teorii 
funkcyj prawie okresowych? Otóż nie tylko relacja Parsevala, lecz 
i twierdzenie Weierstrassa, a nawet twierdzenie Fejera mają swoje uogól
nienie na tym gruncie: każda funkcja PO jest granicą ciągu wielomianów 
trygonometrycznych uogólnionych

n t
S,(t) =  2  c fe ar>

i=i
zbieżnego jednostajnie na całej prostej, a wielomiany takie można zbu
dować tworząc odpowiednie kombinacje liniowe wyrazów szeregu Fou
riera funkcji aproksymowanej. Jest to tzw. algorytm Fejera-BocJinera.

* 00
Prowadzi on od szeregu Fouriera £ anebXnt do sum

n —1
tlq

£

gdzie Ц9- zależą tylko od /Ц ,^ ,..., a nadto oraz lim idp — 1  przy
q-+ oo

każdym j.
Już z samej możności aproksymowania jednostajnego funkcji PO 

wielomianami trygonometrycznymi wynika, że można je aproksymować 
także w sensie średniej z kwadratu, stąd zaś otrzymuje się twierdzenie 
Parsevala dla funkcji PO podobnie, jak dla funkcyj okresowych wypro
wadza się je z drugiego twierdzenia Weierstrassa. Przez wiele lat jednakże 
sytuacja w teorii funkcyj PO była pod względem metodologicznym 
gorsza, gdyż nie istniał dowód twierdzenia o aproksymowaniu jed
nostajnym, który by się nie opierał na twierdzeniu Parsevala, a ono 
z kolei było wynikiem głębszym, niż w zwykłej teorii szeregów Fouriera 
i dowody jego były skomplikowane. Pierwotny dowód twierdzenia Par
sevala dla funkcyj PO podany przez Bohra w Acta Mathematica zaj
mował około 20 stronic druku, potem został uproszczony przez Ch. J. 
de la V allee Poussina; ale i w tej uproszczonej formie, którą można 
znaleźć na przykład w książce Bohra Fastyeriodische Funktionen, jest 
dosyć trudny, choć, z drugiej strony, zawiera rozumowania ciekawe i peł
ne wdzięku, tak że i dzisiaj jeszcze godzien jest poznania. Istnieją także 
dowody oparte na teorii równań całkowych (W eyl i Ham m erstein). 
Z tak kłopotliwego twierdzenia, jakim była tożsamość Parsevala, twier
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dzenie aproksymacyjne nie wynika jeszcze bynajmniej w sposób try
wialny. Byka za rogi chwycił Ж. Bogolnbow: on pierwszy udowodnił 
twierdzenie aproksymacyjne bez relacji Parsevala i w ten sposób za jednym 
zamachem otrzymał oba te ważne rezultaty. Trzeba zresztą przyznać, 
że dowód jego, choć bardzo pomysłowy, nie jest ani łatwy, ani krótki. 
Opiera się na rozważaniu subtelnych własności pewnych ciągów liczb 
całkowitych. W rezultacie otrzymuje się twierdzenie aproksymacyjne 
typu Weierstrassa, a nie Fejera, tj. bez recepty na tworzenie wielomianów 
aproksymujących z rozwinięcia Fouriera.

Tak przedstawia się szkielet teorii funkcyj PO Bohra. Dodajmy do 
tego jeszcze kilka ciekawych twierdzeń.

Jeśli wykładniki Fouriera są liniowo niezależne, to szereg Fouriera 
jest absolutnie zbieżny; górny kres modułu funkcji jest wtedy równy 
sumie modułów współczynników.

Jeśli funkcja f(t) jest PO, to funkcja F ( x ) ~ f  f(t)dt jest PO wtedy

(i tylko wtedy), gdy jest ograniczona. Twierdzenie pozostaje prawdziwe, 
ale stanie się trywialne, gdy w założeniu i w tezie zastą*pić prawie okre
sowość przez okresowość; wtedy jednak ograniczoność F(x)  znaczy to 
samo, co znikanie średniej funkcji f{t), podczas gdy funkcja prawie okre
sowa f(t) może mieć średnią równą 0 , mimo że funkcja F(x)  jest nieogra
niczona. Zjawisko to może wystąpić tylko w przypadku, gdy wykładniki 
Fouriera funkcji /  skupiają się w punkcie 0 .

Przykład.

gdyby funkcja F(x)  była ograniczona (a zatem PO), to musiałoby być

co przeczy nierówności Bessla.
Jeśli AjjAa,... jest ciągiem wykładników Fouriera funkcji f(t), to 

dla każdego «>0 istnieją takie <3>0 i N  naturalne, że jeśli \Л{х\<д  (mod2Tc) 
to t jest г-owym prawie okresem funkcji /; na odwrót: 

dla każdego <5 i N  istnieje takie e, że każdy e-owy prawie okres czyni 
zadość ostatnim nierównościom. Przy tej sposobności nadmienimy, że 
własności prawie okresów prowadzą do ciekawych rozważań z teorii 
aproksymacyj diofantycznych, związanych z twierdzeniem Kroneckera.

Jeśli chodzi o warunki zbieżności szeregów Fouriera, to tylko w przy
padku, gdy |Ai|^oo, otrzymuje się twierdzenia podobne do twierdzeń 
zwykłej teorii szeregów Fouriera, dzięki którym zbieżność może być

X

a

oo

F ( x ) ~ C  - i £  em *.
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zagwarantowana przez pewne warunki regularności, takie jak warunek 
Lipschitza.

Pomijamy na razie ważne twierdzenie Bochnera o pewnej charak
terystycznej Aytasności funkcyj Bohra, gdyż twierdzenie to stało się 
punktem wyjścia uogólnień, o których powiemy dalej.

II. Uogólnione funkcje pmwie okresowe zmiennej rzeczywistej

Dzieło Bohra, imponujące zarówno swym rozmachem, jak wyni
kami, wywołało kaskadę dalszych prac, poświęconych przeważnie uogól
nieniom. Wyraźnym mankamentem teorii Bohra jest ograniczenie jej 
zasięgu do funkcyj ciągłych; przez to nawet bardzo regularne funkcje 
okresowe, np. ж —[ж], nie są nią objęte, jeśli nie są ciągłe na całej prostej, 
choć oczywiście zwykła teoria szeregów Fouriera stosuje się do nich 
w pełni. Usunięcie warunku ciągłości z bobrowskiej definicji funkcji PO 
caeteris paribus nie prowadzi do dobrej teorii, gdyż określona w ten sposób 
klasa funkcyj nie jest addytywna. Pożyteczną nową definicję podał 
W. Stiepanow : Funkcja zespolona f(t) całkowalna L nazywa się prawie 
okresowa (według Stiepanowa, w skróceniu POS), jeśli dla każdego e> 0  

istnieje względnie gęsty zbiór takich liczb r, że
Ж + 1

sup f  \f(t +  r)  — f( t ) \dt<8.
X X

Porównanie z definicją Bohra uczy, że
1° każda funkcja prawie okresowa według Bohra jest POS,
2 ° pojęcie prawie okresu r zostało oparte na innej metryce, miano

wicie: podczas gdy u Bohra r jest e-owym prawie okresem, jeśli funkcje 
f=f ( t )  i /т=/(< +  т) są od siebie odległe o mniej niż e według normy 

sup \f(t)\, to u Stiepanowa r jest £-owym prawie okresem, jeśli
— oo<l<ao
te funkcje różnią się o mniej niż e według normy (Stiepanowa)

ж+l ^
sup f\f(t)\dt.

—oo<x<oo X

Zarazem jest rzeczą od razu widoczną, że każda funkcja okresowa 
całkowalna jest POS. Od tej chwili mówiąc o prawie okresowości trzeba 
będzie zaznaczać, jaką ma się na myśli, tym bardziej że, jak się dalej 
okaże, termin ten jest dzisiaj nie tylko dwuznaczny, ale niezmiernie wie
loznaczny. Otóż funkcje Bohra nazywają się albo funkcjami prawie 
okresowymi właściwymi, albo funkcjami jednostajnie prawie okresowymi. 
Przyjmujemy ten drugi termin i piszemy w skróceniu JPO.

Konwencja co do oparcia normy  ̂Stiepanowa na całkowaniu w prze
działach o długości 1  jest bez znaczenia, gdyż przy wszystkich l> 0  normy
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są, równoważne. Funkcje POS mają średnią

a ta średnia ma własności takie, jak dla fnnkcyj Bohra. Wraz z f{t) także 
f{t)e~nt jest POS przy każdym rzeczywistym X, a zatem można dla f(t) 
zbudować szereg Ponriera. Okazuje się, że i tutaj współczynniki a(X) 
są różne od 0 najwyżej dla przeliczalnie wielu X, a co najważniejsze, 
okazuje się, że zupełnie ten sam algorytm (Fejera-Bochnera), który 
z szeregu Fouriera funkcji JPO pozwala otrzymać ciąg wielomianów try
gonometrycznych aproksymujących jednostajnie funkcję, prowadzi i tutaj 
do ciągu wielomianów’ aproksymujących funkcję, tym razem jednak 
według metryki Stiepanowa. Ponieważ, z drugiej strony, ciąg funkcyj POS 
zbieżny (lub choćby tylko fundamentalny) według metryki Stiepanowa 
jest zbieżny do funkcji POS, więc funkcje POS są identyczne z granicami 
ciągów wielomianów trygonometrycznych według tejże metryki. Funkcja 
POS, której wszystkie współczynniki znikają, znika prawie wszędzie.

Obok funkcyj POS wprowadza się węższe rodziny funkcyj POSp 
( p>  1 ), które się definiuje analogicznie zmieniając tylko normę

Zwłaszcza funkcje POS2 są ciekawe, gdyż do nich stosuje się równość 
Parsevala. Funkcje POS2' są znów identyczne z granicami ciągów wielo
mianów trygonometrycznych według odpowiedniej normy.

Następny krok uczynił H. W eyl. Nazwał on funkcją prawie okre
sową, (POW) funkcję całkowalną, dla której przy każdym e>0 istnieje 
taka liczba l>  0  i taki względnie gęsty zbiór liczb r, że

Każda funkcja POS jest POW. Funkcja POW jest POS, jeśli liczbę l 
dla każdego e można wybrać stale tę samą. Tak jest nie zawsze. Oto 
przykład funkcji POW, która nie jest POS: f (%)=l  w przedziałach (0,1), 
(2,3), (6 ,6 ), (9,10), (14,15), etc., poza tym f(x) =  0 dla x > 0  i f(^-x)—f(x). 
Dla każdego e>0 istnieje tutaj taka liczba l>  0, że każda liczba r spełnia 
nierówność sformułowaną w definicji; wynika to stąd, że przy dosta
tecznie wielkim l jest

sup /  |/(<)1 <Й na jsup f  \f (t)\p dt\1/p.



Funkcje prawie okresowe 331

dla każdego x. Funkcje PO W mają średnią na prostej i znów zbieżność

jest jednostajna względem a.
Teorię szeregów Fouriera można rozszerzyć na funkcje POW z ana

logicznymi wynikami, w szczególności algorytm Fejera-Bochnera daje 
wielomiany trygonometryczne aproksymujące rozwijaną funkcję w sensie 
normy (Weyla)

Istnienie granicy w tym wyrażeniu można udowodnić. Jest to norma 
słabsza od normy Stiepanowa, tzn. dająca mniejsze odległości. Tak więc 
funkcje POW okazują się identyczne z granicami ciągów wielomianów 
trygonometrycznych w sensie tej metryki. Jeśli wszystkie współczynniki 
funkcji POW znikają, to ta funkcja jest równoważna według metryki 
Weyla z funkcją /—0. Taka jest właśnie funkcja użyta poprzednio jako 
przykład.

Godne uwagi jest, że aczkolwiek norma Weyla zastępuje normę 
Bohra respective normę Stiepanowa w twierdzeniu aproksymacyjnym, 
to jednak definicji funkcji POW'nie otrzymuje się przez mechaniczne 
podstawienie tej normy zamiast tamtych w definicji funkcji JPO lub POS. 
Me można zdefiniować [funkcji POW żądając tylko, żeby dla każdego 
e> 0  istniał względnie gęsty zbiór takich liczb r, że

wprawdzie każda funkcja POWT czyni zadość temu warunkowi, a to ze 
względu na nierówność

która zachodzi dla każdej funkcji <p całkowalnej w przedziałach skończo
nych i każdej liczby Z, lecz warunek ten nie gwarantuje istnienia jednej 
liczby Z spełniającej dla w szystk ich  x z pewnego względnie gęstego 
zbioru nierówność

- j  f(t)dt dla T -+00
a
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postulowaną w definicji funkcji PO W. Zanotujmy jeszcze, że przestrzeń 
fuńkcyj całkowalnych z metryką Weyla nie jest zupełna.

Obok funkcyj POW wprowadza się w zrozumiały sposób funkcję 
POW  ̂ (p>l ) .  Dla funkcji POW2 zachodzi tożsamość Parsevala.

Dalej od Weyla po tej drodze, i w pewnym sensie najdalej, poszedł 
A. S. В esico itch, bo oparł pojęcie prawie okresowości na normiej eszcze 
słabszej, a zarazem takiej, która jest naturalna dla funkcyj PO zmiennej 
rzeczywistej, gdyż tkwi w określeniu średniej: na normie

Strukturalna definicja funkcji prawie okresowej Besicovitcha (РОВ) 
tj. definicja za pomocą prawie okresów, jest skomplikowana (w szczegól
ności można by tu uczynić analogiczne uwagi jak co do definicji funkcji 
POW), natomiast wyniki teorii są zupełnie przejrzyste. Funkcje POB 
mają średnią, choć tym razem granica

aczkolwiek niezależna od a, nie jest osiągana jednostajnie. Każdej funkcji 
POB można przyporządkować szereg Fouriera, a wielomiany trygonome
tryczne otrzymane zeń za pomocą algorytmu Fejera-Bochnera są zbieżne 
do rozwijanej funkcji według metryki* Besico itcha. Funkcje POB mogą 
być ex post zdefiniowane jako takie właśnie granice ciągów wielomianów 
trygonometrycznych. Jeśli wszystkie współczynniki funkcji POB zni
kają, to ta funkcja jest równoważna w sensie metryki Besicovitcha z funk
cją / — 0 . Takie są wszystkie funkcje całkowalne spełniające warunek 
Km f(t) =  0; funkcje te są zatem POB. Widać stąd, że klasy równoważno-

T —>±оо
ści są tu obszerne, a pojęcie prawie okresowości traci swój intuicyjny, 
terminem zasugerowany sens.

Obok funkcyj POB wprowadza się funkcje POBp (p > l) za pomocą 
normy

Przestrzenie z metryką В lub Bp są zupełne. Ma to ważną i ciekawą kon
sekwencję w przypadku p = 2; zachodzi tu mianowicie nie tylko twier
dzenie Parsevala,’ lecz i analogon klasycznego twierdzenia Biesza-Fi- 
schera:

T
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Każdy szereg

^ а пегХп\  w którym JJ|aJ2 < o o ,
71— 1 П

jest szeregiem Fouriera pewnej funkcji POB2.
Funkcje PO wszystkich dotąd omawianych typów mają tę wła

sność, że dla każdego a, z wyjątkiem najwyżej przeliczalnie wielu wartości, 
zbiory Ea=  < a \  są relatywnie mierzalne, tj. istnieje

00

Um
Т -уоо

\Eg- ( ~T, T) \
2  T

gdzie \Z\ oznacza miarę Lebesgue’a zbioru Z. Ma to duże znaczenie dla 
teorii funkcji stochastycznie niezależnych w przedziale nieskończonym 
(H. Steinhaus, M. Kac). Obszerniejsze jeszcze addytywne rodziny 
funkcyj o tej własności można otrzymać przez jeszcze dalsze uogólnienie 
pojęcia prawie okresowości (Kowańko, Wecken).

III. Funkcje analityczne prawie okresowe

Pojęcie funkcji prawie okresowej, przede wszystkim bohrowskie, 
zostało zastosowane do badania niektórych funkcji analitycznych. Uogól
niony szereg potęgowy zbieżny f(z) — ̂ a nz^ (A„, rzeczywiste) przedstawia

П
na ogół funkcję nieskończenie wieloznaczną, którą można zuniformizować 
na powierzchni Eiemanna U funkcji log 0 . Aby ją zuniformizować w obsza
rze płaskim nie zawierającym punktu O, należy odwzorować powierzchnię 
U przez funkcję

log z =  1  ogg +  it -f 2  nni (ze Z7, 0  =  деъ{1+2пп) Ф O, n stałe na danym liściu)

na półpłaszczyznę s —o-\-it (<r>0 ), przy czym f(z) przechodzi w JT aneKs
П

(szereg Dirichleta). W ten sposób pierścień wielołistny rx< \z \< r 2 prze
chodzi na pas (logr1 <or<logr2) w półpłaszczyźnie s. Ponieważ natural
nym obszarem, w którym bada się uogólnione szeregi potęgowe, są 
koła i pierścienie, więc naturalnym obszarem, w którym należy badać 
funkcje związane z szeregami Dirichleta, są półpłaszczyzny i pasy w pła
szczyźnie s (ct> 0). Taki też kształt mają obszary absolutnej zbieżności 
tych szeregów. Otóż funkcje przedstawione przez szeregi Dirichleta zbieżne 
jednostajnie w danym pasie (a<a<b) ,  na przykład

00

c =  У Лn
^ e - o l o g n e ~ i t lo Sn  d l a

okazują się przy każdym ae(a,b)  jednostajnie prawie okresowe jako



334 :S. H a r t m a n

funkcje zmiennej rzeczywistej t, co więcej, spełniają mocniejszy warunek, 
wyrażony w następującej definicji funkcji prawie okresowej analitycznej:

Funkcja f(s) holomorficzna w pasie a < a < b  nazywa się analityczna 
prawie okresowa w tymże pasie, jeżeli dla każdego e> 0  istnieje względnie 
gęsty zbiór takich liczb rzeczywistych r, że dla każdego ae(a,b) i każdego t 
zachodzi

\ f ( s + i r ) —f ( s ) \ <e ,  gdzie s — o +  it.

Tak więc nie tylko jest prawdą, że analityczne funkcje PO są JPO na pro
stych pionowych, ale w dodatku ich prawie okresowość jest jednostajna 
na wszystkich takich prostych, co się wyraża w niezależności użytych 
w definicji prawie okresów r od odciętej a.

Każdej funkcji analitycznej PO f(s) można przyporządkować sze
reg Dirichleta

П
f { s ) ^ 'Z aneXn%n= 1

a to dzięki temu, że gdy przy każdym a0e{a,b) utworzyć szereg Fouriera
OO

JT Anetlnt funkcji f{a0-\-it) i przyjąć Ąn =  ane^a°, to Xni an okażą się niezależ
n i
ne od a0. Algorytm Fejera-Bochnera zastosowany do szeregu Dirichleta 
danej funkcji f(s) PO w pasie (a,b) daje ciąg skończonych kombinacji 
wyrazów tego szeregu, zbieżny do f(s) jednostajnie w każdym pasie 
węższym (tj. w a < a 1< a 2<b). Zachodzi następujące ciekawe
twierdzenie:

Jeśli funkcja holomorficzna w pasie (a ,b ) i ograniczona w każdym 
pasie węższym jest PO na jednej choćby prostej pionowej leżącej w pasie, 
to jest funkcją analityczną PO w każdym pasie węższym.

Dowód opiera się na twierdzeniu Phragmena-Lindelófa dla pasa:
Jeśli funkcja y(s) jest holomorficzna w pasie (a, b) i ograniczona w pasie 

domkniętym <(a ,b>, przy czym na prostych a —a i o= b  jest |<р($)|<К, to nie
równość ta zachodzi w całym pasie (a,b).

Funkcje prawie okresowe w całej półpłaszczyźnie o> a  (tj. gdy b =  oo) 
mają własności podobne do własności funkcyj całkowitych; dla a - > o o  

zachodzi jeden z trzech przypadków: 1 ° f(s) dąży do granicy skończonej 
jednostajnie względem t, 2° |/(s)|->oo jednostajnie względem t, 3° w każdej 
półpłaszczyźnie a > a l> a  funkcja f(s) przyjmuje wszystkie wartości 
zespolone z wyjątkiem co najwyżej jednej.

Osobny przedmiot badań stanowi rozmieszczenie zer funkcji anali
tycznej prawie okresowej i ściśle z tym związany ruch średni. Przez 
ruch średni rozumie się tu ruch średni funkcji (pa{ t )=f {oJr it) na poszcze
gólnych prostych pionowych. A priori określa się dla każdego pionu
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lewostronny i prawostronny argument funkcji <pa(t) przez to, że lewostron
nemu przypisuje się przy przejściu z dołu ku górze przez p -krotne zero 
skok — pn, a prawostronnemu skok р л ; przy tym w samych zerach nadaje 
się tym argumentom wartość równą, średniej arytmetycznej jednostronnych 
granic. Prowadzi to do czterech „ruchów średnich” :

Dla pewny eh ważnych klas funkcyj, m. in. dla skończonych sum £ а пегЛ”8, 
te cztery wartości są dla każdego a równe sobie. W ten sposób rozwiązuje 
się w całej pełni pozytywnie zagadnienie Lagrange’a co do ruchu średniego 
wielomianów trygonometrycznych (B. Jess en). Dla obszernych klas 
anahtycznych funkcyj PO istnieje też gęstość zer w każdym pasie. Gęstość 
zer w pasie (a, b) określa się jako lim (N(T',a,b)/T),  gdzie licznik oznacza

liczbę zer, których odcięte leżą między a i b, a rzędne między 0 a T. Gę
stość zer wyrachowuje się za pomocą tych samych funkcyj pomocniczych, 
co ruch średni. Te metody pozwoliły zaostrzyć dawniejsze wyniki co do 
rozmieszczenia wartości funkcji £, np. otrzymać takie twierdzenie:

Dla funkcji £(s)—a przy wszelkich a^O  i <5>0 jest

Zupełnie inny kierunek uogólnień w teorii funkcyj PO pochodzi 
od J. von Keumanna, który wziął za punkt wyjścia następujące twier
dzenie Bochnera:

Funkcja ciągła zmiennej rzeczywistej jest wtedy i tylko wtedy JPO, 
gdy dla każdego ciągu s1, s2, . . .  ciąg funkcyj 9\ { t )  =  f(si -\-t) zawiera podciąg 
zbieżny jednostajnie na 'całej prostej (jest to tzw. własność normalności).

Dowód twierdzenia Bochnera jest zupełnie elementarny i opiera się 
tylko na definicji Bohra. Istotną rolę spełniają tu ciągi ^ dążące do i  0 0 , 
gdyż warunek Bochnera dla ciągów ograniczonych wynika, jak łatwo 
zauważyć, już z samej jednostajnej ciągłości funkcji na prostej (ale nie 
na odwrót!). Korzystając z normalności można natychmiast udowodnić 
addytywność i multyplikatywność rodziny funkcyj PO, przy czym w do
wodzie wcale nie interweniuje ciągłość. A zatem, w przeciwieństwie do 
definicji Bohra warunek Bochnera przyjęty za definicję nie przestaje 
być interesujący, gdy w nim opuścić założenie ciągłości; o ile się przez to 
staje ogólniejszy, zobaczymy dalej, a w tej chwili zauważmy, że łatwo

IV. Funkcje prawie okresowe na grupach
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daje się oderwać od zmiennej rzeczywistej; mianowicie można go w nastę
pujący sposób sformułować jako definicję funkcji PO na jakiejkolwiek 
grupie:

Funkcja zespolona f(t) określona na grupie G nazywa się PO, jeśli 
dla każdego ciągu s ^G  ciąg funkcyj 9\ ( t , u)  — f(tSiU) zawiera podciąg 
zbieżny jednostajnie na G x G  (tj. dla wszystkich t i u).

Mnożeniem oznaczono tutaj działanie grupowe. Jeśli jako G wziąć 
addytywną grupę liczb rzeczywistych, to otrzyma się warunek Bochnera, 
oczywiście pozbawiony założenia ciągłości. Jest rzeczą jasną, że dla tej 
grupy, jak i dla każdej innej grupy abelowej, można w powyższej defi
nicji zastąpić funkcje 9\ ( t , u )  przez f i t s j  lub przez f i sj ) ,  a Gx G  przez G. 
Ezeczą ciekawą jest natomiast, że modyfikując tę definicję w którykol
wiek z tych dwóch sposobów na dowolnej grupie, otrzymuje się też defi
nicję równoważną, choć pozornie ogólniejszą.

Definicja funkcji PO na grupie da się jeszcze tak ująć: Zbiór funkcyj 
99e(t)=f(st) jest przy metryce sup\f(t)— g{t)\ warunkowo zwarty (tzn.

t eG

każdy ciąg zawiera podciąg fundamentalny).
Ze znanych twierdzeń o przestrzeniach metrycznych wynika, że 

z tą definicją równoważne są dwie następujące:
1 . Funkcja f(t) jest PO, jeśli dla każdego e>0 istnieje taki skończony 

układ elementów $ ! , . . . , że przy każdym s zachodzi dla pewnego 
k —l , 2 , . . . , n  i każdego t nierówność \f(ts)—f{tsk)\<e.

2. Funkcja f(t) jest PO, jeśli dla każdego e>0 istnieje taki podział G 
na skończoną liczbę (niekoniecznie rozłącznych) zbiorów G—El
że jeśli s , s "eEk, to dla każdego t jest \f(ts')—f(ts")\<e (W.
Maak).

Czytelnik może spróbować udowodnić wprost, że funkcje PO zde
finiowane po bohrowsku spełniają tę ostatnią definicję (oprzeć się na 
jednostajnej ciągłości funkcji PO na prostej). Oczywiście wraz z f(t) 
także funkcje przesunięte q>su{t) — f(stu) są PO. Funkcje prawie okresowe 
na grupie mają średnią. Przez średnią rozumie się funkcjonał M(f)  okre
ślony dla wszystkich funkcyj PO o następujących własnościach:

1 . Jeśli f(t)^ 0 wszędzie, to M( f ) ^ 0;
2. Jeśli f ( t ) =1, to M( f )— 1;
3. M( af +0g) =aM( f ) +pM( gy ,
4. M(<psu) =  M(f) dla dowolnych s i u .
Funkcjonał taki jest tylko jeden. Dla danej funkcji PO f(t) można 

otrzymać M(f)  biorąc dla £ - > 0  podziały, o których jest mowa w definicji 
Maaka, i wybierając ze zbiorów tworzących j-ty podział po jednym punk
cie: a ! , . . . ,ośnf. Trzeba tylko dzielić „oszczędnie”, tj. przy danym e na
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możliwie najmniejszą, liczbę części. Wtedy

M(f)  =  Hm-i- [/(aj) +  ...  +  /(<,)].
i —хуо 'M'j

Konstrukcja średnich opiera się na rozważaniach kombinatorycznych. 
Dla funkcyj JPO funkcjonał M (/) jest identyczny z funkcjonałem okreś
lonym w rozdziale I.

Teoria?*.funkcji PO na grupach jest ściśle związana z teorią reprezen
tacji grup, ta zaś ma ważne zastosowania, zwłaszcza we współczesnej 
mechanice kwantowej. Reprezentacją (skończenie wielo-wymiarową) gru
py G nazywa się homomorfizm G w (pewną) grupę przekształceń liniowych 
jakiejś (skończenie wielo-wymiarowej) przestrzeni liniowej zespolonej 
w siebie. Ustaliwszy w tej przestrzeni [bazę możemy uważać reprezentację 
za taką funkcję macierzową na grupie, że B(t s)—B(t)B(s)  w sensie zwy
kłego mnożenia macierzy. Wyrazy Bga(t) tych macierzy są liczbami ze
spolonymi. Eeprezentacja nazywa się ograniczona, jeśli wszystkie B ga(t) 
są ograniczone co do modułu. Ograniczoność jest oczywiście niezmienni
kiem bazy. Prawdziwe jest twierdzenie, że każda reprezentacja ograniczona 
jest równoważna z pewną reprezentacją unitarną, czyli że dla każdej ogra
niczonej reprezentacji istnieje baza, przy której wszystkie macierze B(t)  
są unitarne (tzn. macierz B(t) przez zastąpienie elementów zespolonymi 
sprzężonymi i obrót dokoła przekątnej staje się identyczna z (_D(i))_1. 
Inaczej można to twierdzenie tak wysłowić: Każda reprezentacja ograni
czona jest homomorfizmem grupy G w grupę izometrii pewnej przestrzeni 
euklidesowej zespolonej (gdyż jeśli przekształcenie takiej przestrzeni 
w siebie wyraża się przy pewnej bazie ortogonalnej macierzą unitarną, 
to jest izometrią). Stąd szczególna rola reprezentacyj unitarnych.

Otóż związek teorii funkcyj PO z teorią reprezentacyj polega w za
sadzie na tym, że jeśli reprezentacja jest ograniczona (więc tym bardziej, 
jeśli jest unitarna), to wszystkie funkcje B ga(t) są PO. Eeprezentacja 
nazywa się nieprzywiedlna, jeśli nie istnieje podprzestrzeń właściwa, 
niezmiennicza względem wszystkich przekształceń B(t).  Najprostszymi 
cegiełkami, z których składają się funkcje PO (w sensie, który będzie 
sprecyzowany), są nieprzywiedlne reprezentacje unitarne. Ze znanych 
twierdzeń algebry wynika, że każda nieprzywiedlna reprezentacja grupy 
abelowej jest jednowymiarowa, a więc funkcja В (t) jest wtedy funkcją 
liczbową. Jeśli reprezentacja jest ponadto unitarna, to B {t)= ex<p{f), gdzie 
(p{t) jest funkcją rzeczywistą addytywną mod2 ^ (tj. (p(t-\-s)=(p(t)-\-y(s) 
(mod 2 л )) .

Homomorfizmy grupy abelowej G w grupę multyplikatywną liczb 
zespolonych o module 1 nazywa się charakterami grupy G i oznacza się 
zwykle przez %{t). Jest rzeczą prostą i dobrze znaną, że charaktery ciągłe
Roczniki P. T. M.-Prace Matematyczne I 22
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grupy addytywnej liczb rzeczywistych (inaczej: grupy trandacyj prostej) 
są postaci егХ1(Х — stała rzeczywista), natomiast istnieje jeszcze 2 C cha
rakterów nieciągłych; wszystkie one są niemierzalne L i mogą być np. 
postaci eth{t), gdzie h(t) jest funkcją addytywną hamelowską. Ponieważ 
każdy charakter jest funkcją PO, więc mamy tu odpowiedź na pytanie, 
czy i o ile uogólnia się pojęcie funkcji PO zmiennej rzeczywistej, gdy się 
z definicji opartej na warunku Bochnera usuwa ciągłość.

Modułem funkcyj PO na grupie nazywa się rodzinę funkcyj PO 
zamkniętą względem dodawania, mnożenia przez stałą i jednostajnej 
zbieżności oraz prawostronnie niezmienniczą, tzn. taką, że wraz z /(t) 
należy do niej funkcja f(ts). Sumą fE!MlL (dowolnie wielu) modułów OB, 
nazywa się taki moduł OSJt, że fe^Tł wtedy i tylko wtedy, gdy / jest granicą 
jednostajnie zbieżnego ciągu funkcyj postaci Д gdzie ft należą 
do jakich bądź modułów 00 .̂ Moduł nazywa się nieprzywiedlny, jeśli nie 
zawiera właściwego podmodułu z wyjątkiem podmodułu złożonego tylko 
z funkcji /= 0 .  Mówi się, że moduł ma skończoną bazę, jeśli się skła
da z kombinacji liniowych pewnego skończonego układu funkcyj.

Główne twierdzenie orzeka, że każdy moduł funkcyj PO jest sumą 
ni iprzywiedlnyćh modułów o skończonej bazie. Jeśli D (t) jest ograniczoną 
nieprzywiedlną reprezentacją, to kombinacje liniowe funkcyj B ea(t) 
tworzą nieprzywiedlny moduł; na odwrót: każdy nieprzywiedlny moduł 
o skończonej bazie powstaje w ten sposób z pewnej nieprzywiedlnej ogra
niczonej, a zatem i z pewnej nieprzywiedlnej unitarnej reprezentacji. 
Oto dowód: Jeśli bazę modułu stanowią funkcje tp1{t),.. .,y)y(t), a przez 
Ts oznaczymy operację liniową przekształcającą tę bazę w układ funkcyj 
^ ( t s ) . ,ipy(ts), które wobec prawostronnej niezmienniczości modułu 
także należą do 9ft, to Ts wyraża się przez macierz D(s) stopnia v, mia
nowicie zachodzi równość

%№)  = Ź I)oe(8)y’o(th<r=l
a stąd

%(8) =  S^a e i 8)Wa{e) (e — jedność grupy).
0 =1

Wszystkie zatem funkcje z 9ft wyrażają się jako kombinacje liniowe 
funkcyj Dpit).  Ponieważ TSU= T STU, więc D(su) =  D(s)B(u),  a zatem 
D(t) stanowi reprezentację, oczywiście ograniczoną; o tym, że 'równo
ważna z nią reprezentacja unitarna jest nieprzywiedlną, łatwo wnios
kować z nieprzywiedlności modułu <Ш.

A zatem z głównego twierdzenia wynika następujące ogólne twierdze
nie aproksymacyjne:

Każda funkcja PO należąca do danego modułu jest granicą jednostajnie 
zbieżnego ciągu funkcyj postaci



Funkcje prawie okresowe 339

n sW
ДУ"i= 1 @,<7=1

gdzie D ^(t) są nieprzywiedlnymi unitarnymi reprezentacjami wymiaru 
odpowiednio s(vf) należącymi do tego samego modułu.

Stosując to twierdzenie do grupy translacyj prostej i do modułu 
utworzonego przez wszystkie funkcje JPO, odnajdujemy twierdzenie 
aproksymacyjne teorii Bohra. Dowód głównego twierdzenia, a zatem 
i ogólnego twierdzenia aproksymacyjnego, jest dość trudny, choć nie wy
maga żadnych specjalnych środków spoza teorii. Dawniejsze dowody 
twierdzenia aproksymacyjnego Bohra zachowują* swoją, wartość jako 
bardziej intuicyjne, zwłaszcza jeśli nie zamierza się przerzucać teorii 
na dowolne grupy. W dowodzie głównego twierdzenia istotną jest rzeczą 
wykazać, że każdy moduł zawiera pewien nieprzywiedlny podmoduł
0 skończonej bazie. W rozumowaniu używa się tu pojęcia splotu, które 
się definiuje analogicznie jak dla funkcyj JPO, a mianowicie przez 
Mf{xt~l)g{t)).

Dla funkcyj PO na grupach można budować szeregi Fouriera. Jeśli 
1 ) 0  jest systemem wszystkich nieprzywiedlnych unitarnych reprezentacyj 
grupy, to funkcje Z)O(t) tworzą system ortonormalny w tym sensie, że 
jeśli nie zachodzą jednocześnie równości r —y, q= t , <г =  со, to

= 0 ,
1 że

м (|р«(«) 12)=  4 )s

(sw — wymiar reprezentacji, tj. stopień macierzy Dw). Macierze

л»= щ т & щ  =  [<$] =  [m цтЩГ))]
nazywają się macierzami Fouriera funkcji f(t). Dla funkcyj JPO sprowa
dzają się one do współczynników M(f(t)e~ut), bo współczynniki od
powiadające niemierzalnym charakterom w tym przypadku znikają. Szere
giem Fouriera nazywa się formalny szereg

sW

V {>,<7=1

Klasyczny rachunek, który można tu powtórzyć dzięki własnościom 
średniej i ortogonalności reprezentacyj, daje nierówność Bessela
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a z niej wynika, że wszystkie macierze Fouriera danej funkcji z wyjąt
kiem przeliczalnie wielu są zerowymi macierzami. Dalej: sumy częściowe 
szeregu Fouriera lepiej apr oksymu ją funkcję według normy M(\f\2), 
niż wszelkie inne kombinacje liniowe tych samych reprezentacyj, a nadto 
aproksymują ją dowolnie dobrze. Ta ostatnia teza jest równoważna 
z tożsamością Parsevala

v e,or=i

i wynika z twierdzenia aproksymacyjnego. Na odwrót, twierdzenie to 
można otrzymać z tożsamości Parsevala, a tę tożsamość udowodnić 
najpierw. Skończone kombinacje liniowe reprezentacyj, zbieżne jedno
stajnie do / można skonstruować jako kombinacje wyrazów szeregu 
Fouriera funkcji / (uogólnienie algorytmu Fejera-Bochnera). Szeregi 
Fouriera dla grup abelowych przybierają prostszą postać:

f ( t ) ~ 2 a vxv(t) (*v -  charaktery).
v=l ~ '!

Sprawa istnienia funkcyj PO na danej grupie poza funkcjami try
wialnymi, którymi są stałe, stanowi osobny problem. Grupa nazywa się 
maksymalnie prawie okresowa, jeśli dla dowolnych dwóch elementów 
a,beG istnieje taka funkcja PO, że f(a)^f(b).  Jeśli grupa G jest prze
strzenią topologiczną, w której dla każdej pary punktów афЪ istnieje 
otoczenie punktu a nie zawierające Ъ i jeśli funkcja z= xy~ 1 jest ciągła 
względem obu zmiennych, to G nazywa się grupą topologiczną. Grupa G 
nazywa się grupą zwartą, jeśli każda rodzina zbiorów otwartych pokry
wająca G zawiera pokrycie skończone, a lokalnie zwartą, jeśli każde oto
czenie w G zawiera otoczenie zwarte po domknięciu. Grupa abstrakcyjna 
może być uważana za grupę topologiczną, w której każdy punkt jest 
swoim własnym otoczeniem. Jest ona wtedy oczywiście lokalnie zwarta, 
a każda funkcja na niej jest ciągła. Przykładem grupy zwartej nieskoń
czonej jest grupa multyplikatywna liczb zespolonych o module 1 , a lo
kalnie zwartej i niezwartej — grupa translacyj prostej ze zwykłą topo
logią. Każda funkcja ciągła na grupie zwartej jest PO.

Dla grup zwartych odnajdujemy zatem w ogólnym twierdzeniu apro
ksymacyjnym słynne twierdzenie Petera-Weyla:

Każda funkcja ciągła na grupie zwartej daje się jednostajnie aproksy- 
mowaó skończonymi kombinacjami liniowymi skończenie wielo-wymiarowych 
nieprzywiedlnych reprezentacyj unitarnych.

Ponieważ dla dowolnych punktów афЪ grupy topologicznej istnieje 
taka funkcja ciągła /, że f(a)^f(b),  więc każda grupa zwarta jest maksy
malnie prawie okresowa.
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Kównież grupy lokalnie zwarte abelowe są maksymalnie prawie 
okresowe w tym samym węższym sensie, co grupy zwarte, tj. w takim 
sensie, że jeśli афЪ, to istnieje funkcja prawie okresowa ciągła, dla której 
f(a)^f(b)  (istnieje nawet według twierdzenia Pontriagina-Yan Kampena 
taki charakter ciągły, co zresztą wobec twierdzenia aproksymacyjnego 
wychodzi na jedno). Grupa lokalnie zwarta i spójna ma tę własność 
wtedy i tylko wtedy, gdy jest produktem prostym grupy zwartej i grupy 
translacyj przestrzeni Euklidesowej (H. F reudenthal i A. Weil), co 
w pewnym stopniu sprowadza teorię funkcyj PO na grupach topolo
gicznych do teorii funkcyj ciągłych na grupach zwartych i do teorii Bohra. 
Każdą maksymalnie prawie okresową grupę topologiczną G (i tylko taką 
grupę) można zanurzyć w grupie zwartej G* w ten sposób, że każda 
funkcja ciągła PO na G da się przedłużyć z zachowaniem ciągłości na G*. 
Istnieją grupy minimalnie prawie okresowe, tj. takie, na których każda 
funkcja prawie okresowa jest stała.

Późniejsze uogólnienia teorii funkcyj PO szły w różnych kierunkach. 
J. von le u m a n n  i S. Bochner zbudowali teorię funkcji PO o warto
ściach z przestrzeni wektorowej. Weyl wprowadził pojęcie elementów 
prawie okresowych w danej przestrzeni Banacha X  względem pewnej 
grupy G przekształceń X  w X  zachowujących normę; element x jest 
prawie okresowy, jeśli zbiór {s&; seć?} jest warunkowo zwarty. Teoria 
ta prowadzi znów do twierdzenia aproksymacyjnego w jeszcze ogólniej
szej postaci. В. M. L ew itan rozważał prawie okresowość funkcji zmiennej 
rzeczywistej opartą na pojęciu uogólnionych translacyj; są to pewne 
operatory na funkcjach nie tworzące na ogół grupy. Maak przeniósł 
teorię funkcyj PO z grup na półgrupy.

Mimo że szkic tutaj podany może dać pojęcie o tym, jak liczne i róż
norodne są połączenia teorii funkcyj PO z rozmaitymi działami mate
matyki, nie wyczerpuje on bynajmniej wszystkich tych związków. Wspo
mnieć trzeba o znacznej roli, jaką grają funkcje PO w jakościowej teorii 
równań różniczkowych, gdy chodzi o badanie prawie okresowych rozwią
zań równań, których współczynniki są okresowe lub prawie okresowe. 
Główne zasługi położył tu J. Favard. Zagadnienia te występują zwłaszcza 
w teorii systemów dynamicznych i łączą się z problematyką punktów 
stacjonarnych, która pochodzi od Poincarćgo (twierdzenie o powrocie). 
Istnienie średniej dla funkcji PO ma charakter twierdzenia ergodycznego, 
a to stało się punktem wyjścia interesujących badań co do związku teorii 
funkcyj PO z ogólną teorią ergodyczną (W. F. Eberlein).

Wobec takiego centralnego położenia teorii funkcyj prawie okre
sowych w diagramie dyscyplin matematycznych i wobec ogromnej koordy
nującej roli, jaką ona spełnia w rozległych dziedzinach matematyki, 
od grup topologicznych do równań mechaniki i od teorii liczb do prze
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strzeni funkcyjnych, trudno przecenić jej wartość poznawczą,. Jeśli jednak 
pytamy, jakie zagadnienia istniejące przed powstaniem teorii funkcyj 
PO lub niezależnie od niej zostały dzięki niej rozwiązane, odpowiedź 
musi wypaść mniej korzystnie dla tej teorii: jakkolwiek liczne ma zasto
sowania, nie może się poszczycić, że jest tak potężnym narzędziem, jak 
jest potężnym rzutem myśli. Memal w każdej dziedzinie matematyki, 
której ona dotyka, można być dobrym i twórczym znawcą niewiele 
z niej korzystając. To zapewne jest przyczyną i zarazem usprawiedli
wieniem tego, że teoria funkcyj PO nie jest dotąd szerokiemu ogółowi 
matematyków bliżej znana i raczej stanowi domenę badań specjalistów. 
Matematyka polska niewiele przyczyniła się do jej rozwoju, mimo kilku 
pozycyj, które wniosła.

Me zamierzam tu wymieniać nawet najważniejszych prac z wielu 
setek publikacyj dotyczących funkcyj PO. Kilka słów tylko o mono
grafiach tego przedmiotu. Jest ich pięć:

1. H. Bohr, Fastperiodische FunMionen, Berlin 1932; wykład teorii 
funkcyj JPO, bardzo zajmująco i przystępnie napisane dzieło, doskonała 
lektura wprowadzająca;

2. A. B esieov itch , Almost Periodic Functions, Cambridge 1932; 
omawia funkcje PO Bohra, Stiepanowa, Weyla i Besieovitch a oraz funkcje 
PO analityczne; funkcje POB potraktowane są szczególnie obszernie, 
pełny dowód twierdzenia Biesza-Fischera dla funkcyj POB2;

3. J. F a yard, Leęons sur les fonctions presąue periodiques, Paris 
1933; zawiera w odróżnieniu od dwóch poprzednich zastosowania do 
równań różniczkowych;

4. W. Maak, Fastperiodische FunMionen, Berlin I960; bardzo zaj
mujący i oryginalny wykład teorii funkcyj PO na grupach i osobno 
funkcyj JPO;

5. Б. M. Левитан, Почти периодические функции, Москва 1953; 
dzieło nader bogate w treść; omawia wszystkie niemal działy teorii z naj
nowszego punktu widzenia.

С. Хартман (Вроцлав)

ПОЧТИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

РЕЗЮМЕ
В настоящей статье дан обзор основных понятий и важнейших результатов 

в теории почти периодических функций. Глава I содержит очерк теории Бора, 
глава II посвящена обобщенным почти периодическим функциям действитель
ного переменного (функции Степанова, Вейля и Безиковича), глава III — ана
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литическим почти периодическим функциям, и глава IV — теории почти перио
дических функций на группах, созданной И. Нейманом. В заключении ука
зана взаимосвязь теории почти периодических функций с другими областями ма

тематики и приведены монографии по этому предмету.

S. Hartman (Wrocław)

ALMOST PERIODIC FUNCTIONS

SUMMARY ' ^

The aim of the paper is to survey the basic notions and most important results 
of the theory of almost periodic functions. The first chapter contains an outline of 
Bohr’s theory, the second chapter is devoted to generalized almost periodic functions 
of a real variable (functions of Stepanov, Weyl and Besicovitch), the third chapter 
deals with analytic almost periodic functions and the fourth with the theory of almost 
periodic functions on groups, which has been created by v. Neumann. At the end 
of the paper further connections of the theory of almost periodic functions with other 
branches of mathematics are mentioned and monographs on almost periodic func
tions are listed.


