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Referat wygłoszony (z pewnymi skrótami) na Konferencji z Analizy Funkcjo
nalnej w Zakopanem dnia 12. I. 1957.

Pod koniec ubiegłego stulecia w analizie matematycznej zaczęła 
kształtować się nowa metoda badań, która stała się punktem wyjścia 
wielu płodnych teorii. Polegała ona na tym, że obok rozpatrywania 
pojedynczej (choć dowolnie wybranej) funkcji, względnie ciągu funkcji, 
zaczęto również traktować pewne wybrane klasy funkcji jako samo
dzielne objekty badań.

Jedną z najwcześniej wyodrębnionych klas funkcyjnych, która 
do dziś zachowała pierwszorzędne znaczenie, jest przestrzeń 0 (0 ,1 )  
funkcji rzeczywistych, ciągłych w przedziale (0, 1). Innym przykła
dem jest przestrzeń Cm ciągów zbieżnych x — {tn} z normą ||a?|| =  sup(ćj, 
którą można również traktować jako przestrzeń funkcji ciągłych na 
zbiorze liczb {1 /^}w=i,2, ... i 0.

Naturalnym tego uogólnieniem będzie rozpatrywanie przestrzeni- — 
oznaczanych przez nas w dalszym ciągu przez C{Q) — złożonych z funk
cji rzeczywistych, określonych i ciągłych na przestrzeni topologicznej 
zwartej Q (1).

G{Q) jest przestrzenią Banacha ze zwykłymi definicjami działań 
liniowych i normą ||a?|[ — max \x{t)\. W C(Q) wprowadzamy również

t e Q
porządek częściowy relacją

x >  y, gdy x(t) >  y{t) dla wszystkich teQ

(b Należy tu się pewne wyjaśnienie terminologiczne. Przestrzeń topologiczną 
(Hausdorffa, tzw. T 2; innych rozważać nie będziemy) nazywać będziemy zwartą 
(lub kompaktem), jeżeli z dowolnego jej pokrycia zbiorami otwartymi można wybrać 
pokrycie skończone. Pierwotnie używanym terminem była dwuzwartośe (bikompakt), 
natomiast zwartością nazywano mniej użyteczne pojęcie -zwartości (z każdego 
pokrycia przeliczalnego można wybrać pokrycie skończone, lub równoważnie, każdy 
zbiór nieskończony ma punkt skupienia). W  zakresie przestrzeni metryzowalnych 
oczywiście oba pojęcia się pokrywają.
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oraz definiujemy następujące działania porządkowe (dla x — x{t),
y =  y(t))'-

x v y  — max[>(ż), y{t)~\, х л у  =  min[>(ż), y{t)], 
x+ =  x v 0 =  max[x(t), 0], x_ =  ( — x)+ =  — (жлО),

\x\ — x v  ( — x) =  x+-j-x_ =  | x(t)\.

Załączony rysunek przedstawia przebieg funkcji x v y  w przypadku 
przestrzeni O <0 ,1 ); czytelnik z łatwością odczyta przebiegi pozosta
łych funkcji.

Tematem artykułu będzie ogólna teoria przestrzeni G(Q) jako prze
strzeni Banacha z jednej oraz jako struktury liniowej z drugiej strony;

pominiemy natomiast prawie całkowicie 
traktowanie jej jako algebry Banacha, 
rezygnując tym samym z rozpatrywania 
przestrzeni funkcji ciągłych zespolonych. 
Spowodowane jest to między innymi 
tym, że w zakresie rzeczywistym meto
dy teorii pierścieni nie mają takiego zna
czenia jak pojęcia strukturo we.

Do roku 1932 — roku ukazania się 
monografii Banacha — zbadano cały 
szereg konkretnych przestrzeni, ale teorii 
przestrzeni funkcji ciągłych jako teorii 
ogólnej, ujmującej wyniki te w jednolitą 
całość, jeszcze nie było. Jedynym istot
nym wynikiem w tym zakresie było 

ustalenie przez Banacha niezmienniczości topologicznej kompaktu (dla 
kompaktów metryzowalnych).

Za pierwszą pracę z ogólnej teorii uznalibyśmy pracę M. H. Stone’a 
z 1937 r. o zastosowaniu algebr Boole’a w topologii. W czasie wojny 
opublikowano cały szereg ważnych prac; wymienić tu należy przeby
wających w Stanach Zjednoczonych Kakutaniego i Eilenberga oraz 
Gelfanda, Szyłowa i braci Kreinów ze Związku Radzieckiego.

Fakt, że początek ogólnej teorii przestrzeni funkcji ciągłych przy
pada właśnie na te lata, nie jest przypadkowy. W latach tych zbudo
wana już była w zasadzie ogólna teoria przestrzeni topologicznych zwar
tych (głównie dzięki pracom Aleksandrowa, Urysohna i Tichonowa), 
powstała teoria struktur liniowych (F. Riesz, Freudenthal, Kantoro- 
wicz, G. Birkhoff); około roku 1939 zaczęło ugruntowywać się pojęcie 
słabej topologii przestrzeni sprzężonej (Alaoglu, Dieudonnó), wreszcie 
powstała koncepcja tzw. algebr Banacha (Stone, Gelfand, Szyłow).
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Dzisiaj teoria ta ugruntowała się już mocno i jakkolwiek daleka 
jest jeszcze od zakończenia, można się pokusić o pewne podsumowanie 
najważniejszych jej wyników.

§ 1. Przestrzenie M

Kakutani [65] użył nazwy przestrzenie M  na oznaczenie pewnej 
klasy struktur Banacha. Przez strukturę Banacha rozumiemy rzeczy
wistą przestrzeń Banacha X  (z działaniami + , - Д i normą ||-|[), w któ
rej wprowadzony jest częściowy porządek spełniający następujące wa
runki :

1. a) x ^ x  dla każdego x e X  (zwrotność),
b) x >  у, у ^  x pociąga x =  у (antysymetryczność),
c) x >  у, у >  z pociąga x ^  z (przechodniość),
d) dla dowolnych x , y e X  istnieje ich supremum — najmniej

szy element większy od x i y, tj. element z eX  taki, że 0 >  x, 
z ^  у oraz z' ^  0 dla każdego z' eX  takiego, że z' ^  x i z' >  у 
(element z oznaczać będziemy xvy ) ,

e) dla dowolnych x , y e X  istnieje ich infimum xAy.
2. a) x ^  y pociąga x-j-z ^  y-j-z przy każdym z,

b) x >  О, Л ^  0 pociąga Ax >  0.
3. Zbiór elementów nieujemnyeh jest domknięty:

xn ^  0 ( n =  1 , 2 , . . . )  oraz lim||a!n—a?0|| =  0 pociąga x0 >  0.
n - H 30

4. а) х л у =  0 pociąga \\x+y\\ =  \\x — y\\, 
b) 0 <  x <  у pociąga |[a?|| <  ||y||.

Z warunków 1-2 (aksjomatów struktury liniowej) można wypro
wadzić szereg reguł rachunkowych. Podamy tu kilka szczególnie waż
nych :

ХУ У=  - [ ( - ® ) A ( - y ) ] ,

(a?V2/) +  0 =  ( x + z ) y ( y  +  z),

(xvy)  +  (xAy) =  x + y ,  

[ x - ( x A y ) ] A [ y - { x A y ) ] =  0,
( x v y ) A z =  (xAz)v(yAz).

Wprowadza się również następujące oznaczenia: .

x+ =  x v 0 ,  X _  =  ( —  x)+, \x\ =  х++ х _ .
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Tak określona wartość bezwzględna \x\ ma szereg własności ana
logicznych z odpowiednimi własnościami wartości bezwzględnej dla 
liczb. Oto niektóre z nich:

— \x\ <  — X _  <  X <  x+ <  \x\ — | — x\, X =  x+ — X ,

|N —Ы| < \ов±у\ < IN + M» a>+ л x - = o, 
жуу =  $(я+3/ +  \Х — У\) =  0» —y)+ +  y, 

жлу =  i(® +  y — I® —y|) =  - [ ( 2 / - ж ) + - у ] .

Z podanych własności wartości bezwzględnej wynika, że aksjomat 4 
można zastąpić warunkiem

\x\ <  |y| pociąga ||ж|| <  |M|.

Warunek 4a jest równoważny temu, że |[|ж||| =  ||ж||.
Dowody podanych wzorów są elementarne, ale jak wszystkie wy

prowadzenia wprost z aksjomatów sprawiają nieraz małe kłopoty.

Początki teorii struktur liniowych można spotkać już u F. Piesza [105] i [106], 
dalej u Freudenthala [40] i Kantorowicza [66]. Szczegółowo są one omówione u 
G. Birkhoffa [19] (rozdz. X IV  i X V ) oraz w monografii Kantorowicza, Vulicha 
i Pinskera [67]. Struktury Banacha omawia Birkhoff [19] (rozdz. X V , § 9 i dalsze).

Niemal wszystkie znane rzeczywiste przestrzenie Banacha są rów 
nocześnie strukturami Banacha. Jest to rzeczą zupełnie naturalną, 
ponieważ każda przestrzeń funkcyjna X  liniowa i zamknięta ze względu 
na supremum dwóch funkcji, w której norma zależy tylko od wartości 
bezwzględnej

INI =  U{\x\),

spełnia warunki 1-4. U jest tu pewnym funkcjonałem subaddytywnym 
i monotonicznym określonym dla funkcji nieujemnych; zwykle przy tym

X  =  {x : U{\x\) <  oo}.

Normę można określać w podany tu sposób wieloma sposobami (tzn. 
przy pomocy rozmaitych U); dwa spośród nich mają szczególne zna
czenie. Pierwszy, to uogólnione całkowanie prowadzące do tzw. normy 
typu L, którą abstrakcyjnie można scharakteryzować przy pomocy 
warunku

x > 0 ,  у ^  0 pociąga \\x +  y\\ =  INI+ 112/11

(lub równoważnego: \\x\\ =  ||ж+|| +  ||ж_||). Struktury Banacha spełniaj ąc- 
ten warunek nazywamy przestrzeniami L.
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Kakutani [64] udowodnił, że każda przestrzeń L  posiadająca jedność Freuden
thala]2) jest równoważna pewnej konkretnej przestrzeni L, tj. istnieje kompakt 9C 
z miarą p określoną na zbiorach borelowskicli, taki że X  da się odwzorować liniowo, 
izometrycznie i izotonicznie (tj. z zachowaniem porządku w obie strony) na prze
strzeń L (ŁX) funkcji rzeczywistych, całkowalnych na ЭС, z normą |[ж|| =  J \x(t)\dp 
oraz porządkiem 9C

x ^  y , . gdy ж (t) >  у (t) prawie wszędzie.

Pojęcie przestrzeni L  pochodzi od G. Birkhoffa ([18] i [19], str. 255), który też 
udowodnił, że każda przestrzeń L  ośrodkowa ma jedność Freudenthala i zanurza się 
w L (0, 1), wzmacniając twierdzenie Banacha-Mazura ([16], str. 101). Patrz rów
nież M. i S. Krein [76], str. 30, Kantorowicz, Vulich, Pinsker [67], str. 822, Hei- 
der [52], Marik [80], str. 23 i dalsze, Day [28]. Ciekawe charakteryzacje geometry
czne przestrzeni L  podali: Fullerton [41], Pinsker [100], Braunschweiger [24], Gro- 
thendieck [47]. *

Drugą ważną klasą struktur Banacha są przestrzenie M — prze
strzenie funkcyjne, w których normą jest supremum (względnie jakie
goś rodzaju supremum istotne). Otrzymujemy wówczas tzw. normę 
typu M, określoną aksjornatycznie warunkiem

00 >  О, у > 0  pociąga \\xvy\\ =  max(||a?||, ||y||)

(lub równoważnym: ||гв|| =  max(||a?+||, | |ж _ ||) . Krótko mówiąc: przestrze
nią M  nazywa się każda struktura Banacha spełniająca powyższy waru
nek.

Mówimy, że przestrzeń M  posiada jedność, jeżeli istnieje element e 
taki, że (|e|[ =  1 oraz że ||ж|| <  1 pociąga x <  e. Jest to tak zwana mocna 
lub porządkowa jedność (strong lub order unit). Z definicji widać, że mocna 
jedność jest elementem maksymalnym na kuli jednostkowej. W prze
strzeni C(Q) zdefiniowanej uprzednio mocną jednością jest funkcja toż
samo ściowo równa 1.

Podstawową własnością mocnej jedności jest to, że wyznacza ona 
metrykę w X.  Mianowicie łatwo sprawdzić, że

||#|| =  inf {Л: \x\ <  Xe).

Przestrzeń M z jednością będziemy również nazywać przestrzenią MI,
Zauważmy jeszcze, że przestrzenie M  i L  są w pewnym sensie krańcowymi. 

Np. wśród przestrzeni IP {p ^  1) mamy z jednej strony przestrzeń L 1 typu L, a z dru
giej przestrzeń L°°, która jest typu M . Dalej, w dowolnych strukturach Banacha 
zachodzi nierówność

тах(||ж||, Иг/ll) <  И®V УII <  ||® +  У\\ <  INI+ IMI

(2) Jednością Freudenthala w strukturze liniowej X  nazywamy element e e X  
taki, że e /\ |ж| =  0 pociąga x =  0.
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dla dowolnych x ^  0 , у ^  0. Te struktury Banacha, w których z lewej strony zacho
dzi znak równości — to przestrzenie M ;  te, w których zachodzi równość z prawej 
strony — to przestrzenie L. Przykładów tego rodzaju można hy podać więcej.

Warto jeszcze wspomnieć, że Braunschweiger [24] udowodnił, badając własności 
stożka elementów nieujemnych, że nieskończenie wymiarowe przestrzenie M  i L  
nie mogą być izomorficzne. Można to udowodnić również opierając się na tym, że 
przestrzenie L  są zawsze słabo zupełne (Banach i Mazur [16], str. 104, Kakutani
[64] , str. 537), a słabo zupełne przestrzenie Ж muszą być skończenie wymiarowe.

Podstawowe twierdzenie mówi, że każda przestrzeń MI  jest rów
noważna pewnej przestrzeni G(Q) ( 3). Dokładnie twierdzenie to można 
sformułować tak:

Dowolnej przestrzeni X  typu M I można przyporządkować zbiór zwarty 
Si taki, że X  jest równoważne przestrzeni C(Si) funkcji rzeczywistych, 
ciągłych na Si, tj. istnieje odwzorowanie

X  - >  ж(*)

określone w X  i wyczerpujące C(Si), jedno jednoznaczne, liniowe, izome- 
tryczne i zachowujące porządek w obie strony ( izotoniczne) .

Naszkicujemy tutaj myśl dowodu Kakutaniego tego twierdzenia. 
Oznaczamy przez Si zbiór funkcjonałów liniowych, określonych w X, 
spełniających następujące warunki:

(1) llfll = 1,
(2) £ >  0 (tzn. £(:») >  0 dla każdego x >  0),

(3) х л у  =  0 pociąga !(#)-£(y) =  0.

Czytelnik zauważy z łatwością, że każdy funkcjonał elementarny, 
określony w C(Q) (tj. funkcjonał postaci £t(x) =  x(t) dla pewnego usta
lonego teD) spełnia te warunki. Prawdziwe jest również twierdzenie 
odwrotne i fakt ten pozwala nam zrozumieć cel takiej definicji zbioru Si.

W tak zdefiniowanym Si wprowadzamy słabą topologię induko
waną z X*, tzn. jako bazę otoczeń w Si bierzemy wszystkie zbiory postaci

*®i j • • • i ®n 5 e) — { £ eSi: | £0 i î) £ i î) I <-̂  'i — 1, . .. ,  nJ,
gdzie £ jest liczbą dodatnią, a x1, . . . , x n oznacza dowolny układ ele
mentów z X.  Ponieważ warunek (1) można zastąpić przez ‘£(e) =  1, 
zbiór Si jest podzbiorem domkniętym kuli jednostkowej w X*, a zatem, 
na mocy twierdzenia Alaoglu ([3], str. 255), jest zwarty.

(3) Twierdzenie to podał pierwszy S. Kakutani [62] w 1939 roku (bez dowodu). 
Szczegółowy dowód wraz z obszerną dyskusją zagadnienia ukazał się w jego pracy
[65] z roku 1941. Niezależnie od niego twierdzenie to zostało udowodnione w inny 
sposób przez M. i S. Kreinów i ogłoszone bez dowodu w pracy [75] z r. 1940, a nastę
pnie w pracy [76] z roku 1943. Podobne wyniki uzyskali Stone [122] i Yosida [131].
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Odwzorowanie X  na przestrzeń <7 (fi) ustalamy w sposób nastę
pujący. Dla x e X  i £efi kładziemy

(4) ж(£) =  £(x) oraz x ->«(•).

Funkcja x(i)  jest oczywiście ciągła na fi, nadto odwzorowanie (4) 
jest liniowe, ponieważ

a?+y(S) =  l(® + y ) =  f(® )+ f(y )  =  ®(f) +  y(£)
oraz

|s (« l-|f(® )l< llflhN  = INI,
skąd
(5) P(-)II<NI.
Dalej, jeżeli x >  0, to na mocy (2) musi być £(a?) >  0 dla £cfi, tj. 
a?(’ ) > 0 .  Można nawet wykazać, że ®vy(£) =  max[ж(£), у (£)] oraz 
xAy{§) — min[ść(|), y(|)]. Kluczowym punktem, najtrudniejszym do 
wykazania, jest izometria odwzorowania, tj. nierówność odwrotna do (5). 
Można tu korzystać z twierdzenia Hałma - Banacha ([65], str. 1003) 
lub ([21], str. 1028, [76], str. 12) z twierdzenia Kreina-Milmana ([77], 
[71]).

Jedno jednoznaczność wynika z izometrii odwzorowania. Wyczer
pywanie przestrzeni O (fi) wynika z twierdzenia Stone’a-Weierstrassa 
([121] i [124]; zob. np. Loomis [78], str. 8).

Kakutani [65] oraz M. i S. Krein [76] udowodnili również podobne twierdze
nie dla przestrzeni Ж bez jedności. Wówczas X  jest równoważne przestrzeni

O (fij > tat ta> Яа > ae 31)

tych funkcji ciągłych, rzeczywistych, określonych na Six, dla których mamy

® if а) =  ЯдЯ̂ Оа)

dla pewnego ustalonego układu punktów ta, ta»Si, ae21 i liczb Яа. W  tym wypadku 
fi określa się jak w poprzednim twierdzeniu oraz fix =  fi, ponieważ dla przestrzeni 
bez jedności fi nie jest domknięte w słabej topologii. Jeżeli |aefi—fi, to

fa =  Ufali-fa,

gdzie la6 fi- Kładziemy wówczas Яа =  |||а||21 =  f i—fi.
Kakutani i Bohnenblust [21] osłabili nieco założenia twierdzenia reprezenta

cyjnego. Dalszą dyskusję przestrzeni M  można znaleźć u Marika [80], Singera [118], 
L. J. Heidera [52], Yosidy [131], [132], Nakano [94], Yernikoffa, Kreina, Tovbina 
[139].

§ 2. Przykłady przestrzeni Ж

Podamy teraz kilka przykładów przestrzeni M.
1. Przestrzeń Ca ciągów zbieżnych z normą ||a?|| =  sup \tn\ i porząd

kiem: x ^ y ,  gdy xn ^ y n dla n =  1 , 2 , . . .  Jest to przestrzeń MI,
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jednością jest ciąg złożony z samych jedynek. Można ją uważać za prze
strzeń C{Q), gdzie Q jest zbiorem złożonym z liczb {1/w}№=i,2,... i zera, 
lnb jeszcze lepiej, gdy Q jest zbiorem liczb porządkowych <  a>. Ogólnie, 
przez Ga oznaczmy przestrzeń funkcji ciągłych na zbiorze liczb porząd
kowych <  a, zwartym w topologii porządkowej. W szczególności prze
strzeń ciągów zbieżnych oznaczana będzie przez Gm, jej kwadrat karte- 
zjański przez C&2 itd.

2. Przestrzeń X  funkcji ciągłych w <0,1> takich, że a?(0) — 0, 
z normą ||a?|| =  max|a?(i)| jest przestrzenią M bez jedności. Zbiór Si okre
ślony wzorami (l)-(3) nie jest domknięty w słabej topologii. Najprost
szym przykładem jest następujący: oznaczmy £n(x) =  x(l/n). Wówczas 
oczywiście lneSi przy n =  1 ,2 , . . .  oraz łjn dąży słabo do zera, tj. 
Oe Ti— Si.

3. Przestrzeń G*(E) wszystkich funkcji ciągłych i ograniczonych 
na przestrzeni topologicznej kompletnie regularnej E, z normą

||a?|[ =  sup \x(t)\
teE

i porządkiem: x >  y, gdy x ( t ) ^ y ( t )  dla wszystkich teE. Przestrzeń 
ta jest przestrzenią MI,  a więc jest równoważna pewnej przestrzeni 
G(Sź)',Si nazywa się IcompaTctyfiTcaeją Stone'a-Cecha przestrzeni E i ozna
czana jest przez /3(E). Pojęcie to omówimy dokładniej w § 4.

За. Przestrzeń m  ciągów ograniczonych jest przestrzenią MI  przy 
zwykłym porządku x >  y, gdy xn >  yn- dla n — 1 , 2 , . . .  Jednością 
jest ciąg złożony z samych jedynek: en =  1. Można ją uważać za prze
strzeń funkcji ciągłych i ograniczonych, określonych na zbiorze izolo
wanym mocy K0. Kompakt Si będzie w tym wypadku kompaktyfika- 
cją Stone’a - Cecha zbioru N  liczb naturalnych. Ogólniej przez m(A)  
będziemy oznaczać przestrzeń MI  wszystkich funkcji ograniczonych, 
określonych na A.

4. Następnym, bardzo ważnym przykładem przestrzeni MI  jest 
przestrzeń L°°(9C, ju) funkcji mierzalnych, istotnie ograniczonych na 
pewnym zbiorze ЭС, w którym (na pewnym <7-ciele podzbiorów) okre
ślona jest cr-addytywna miara y. Normę w tej przestrzeni określamy 
wzorem

J|a?|| =  esssup \x(t)\

(esssup oznacza tu supremum z pominięciem zbiorów miary у zero), 
a porządek x >  y, gdy x(t) >  у (t) prawie wszędzie. Jednością jest funk
cja równa 1 (prawie wszędzie). Na mocy twierdzenia reprezentacyjnego 
L°°(9C , y) jest równoważna pewnej przestrzeni G(Si)-, kompakt Si ozna
czać będziemy d(9C,y).
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Szczególnie ważny jest przypadek, gdy ЭС — <0,1), a // =  //£ 
jest miarą Lebesgue’a; przestrzeń _L°°(<0, 1), y,£) oznacza się krótko L°°.

5. Niech E będzie przestrzenią topologiczną i R  pewnym o--idea
łem zbiorów brzegowych, to znaczy klasą podzbiorów taką, że

CO
1° A ne R  pociąga y jA  ne R ,

71 =  1
2° AeR,  B C A  pociąga BeR,
3° żaden zbiór otwarty, niepnsty nie należy do R.
Przez H  oznaczmy klasę zbiorów postaci G w R, gdzie G jest zbiorem 

otwartym i AeR.  Przez X 0 oznaczymy przestrzeń funkcji rzeczywistych, 
określonych na E  i ograniczonych, takich że zbiory

{teE: a <  x(t) <  b}

należą do II przy dowolnych a i b. Jeżeli zidentyfikujemy w X 0 funkcje 
różniące się na zbiorze należącym do R, otrzymamy przestrzeń X  =  
— 9Ł{E, R) typu MI, z normą

INI =  supR|a?(*)|
E

(symbol supB oznacza tu supremum istotne z pominięciem zbiorów 
z R) i porządkiem: x >  y, gdy x(t) >  у (t) R -prawie wszędzie (tzn. poza 
pewnym zbiorem z R).

Zamkniętość klasy X 0 ze względu na dodawanie i branie supremum udowodnił F. 
Hausdorff ([51], str. 235). A. Alexiewicz [6] udowodnił, że X 0 można określić rów
nież jako klasę tych funkcji ograniczonych, których zbiór punktów nieciągłości 
należy do R. Porównaj również [113].

W szczególności jeżeli E jest przedziałem <0,1), a R  rodziną zbio
rów miary Lebesgue’a zero, to 9t(E, R) będzie przestrzenią wszystkich 
funkcji całkowalnych w sensie Riemanna; natomiast, gdy za R  weźmiemy 
zbiory I kategorii Baire’a, otrzymamy przestrzeń funkcji punktowo 
nieciągłych.

6. Ostatni przykład: przestrzeń funkcji prawie periodycznych Bohra 
(rzeczywistych), z normą Цж[| =  sup \x(t)'\, lub ogólniej, przestrzeń X

— oo<t<oo
funkcji prawie periodycznych na grupie G abelowej, lokalnie zwartej (5). 
Przy zwykłych definicjach działań X  jest przestrzenią MI, a zatem jest 
równoważna pewnej przestrzeni C(R). Dowodzi się, że 8  jest grupą abe- 
lową zwartą oraz że istnieje odwzorowanie ciągłe (lecz nie homeomor- 
ficzne), addytywne i jednojednoznaczne, które odwzorowuje G na pod-

(5) Definicję i najważniejsze własności funkcji prawie periodycznych można 
znaleźć np. w artykule S. Hartmana [50].
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grupę gęstą grupy Si. Utarło się nazywać Si kompaktyfikacją Bohra 
grupy G.

Pojęcie to omawiają Anzai i Kakutani [8], Loomis [78], Kakutani [65], str. 
1007, Kelley [73], str. 247, tam też można znaleźć dalszą bibliografię.

Można by podać jeszcze wiele przykładów tego rodzaju, każda 
bowiem klasa liniowa funkcji rzeczywistych, ograniczonych, która wraz 
z funkcją x(t) zawiera \x(t)\ oraz jest zupełna względem zbieżności jedno
stajnej, jest przestrzenią M. Jeżeli ponadto klasa ta zawiera funkcję 
constans, to jest przestrzenią ЖТ, a więc jest równoważna pewnej prze
strzeni C{Q).

§ 3. Jednoznaczność kompaktu oraz związki między £2 a C(Q)

Istotnym faktem w teorii przestrzeni MI  jest to, że kompakt, o któ
rym mówi twierdzenie reprezentacyjne, jest wyznaczony jednoznacz
nie (z dokładnością do homeomorfizmu): jeżeli przestrzenie C(QX) i C(Q2) 
są równoważne, to kompakty Qx i Q2 są homeomorficzne.

Twierdzenie to dla kompaktów metryzowalnych udowodnił Ba
nach ([15], str. 169). Dowód Banacha opierał się na pojęciu tzw. peak 
function — funkcji wierzchołkowej. Tak nazywamy każdą funkcję x(t), 
dla której istnieje punkt t0eQ taki, że \x(t)\ <  \x(t0)\ dla wszystkich 
t ф10. Banach udowodnił, że pojęcie to jest niezmiennikiem izometrycz- 
nym, funkcje wierzchołkowe bowiem są jedynymi elementami przestrzeni 
C(Q), w których norma posiada pochodne we wszystkich kierunkach. 
PozwoUło to na przedstawienie punktów z Q i ich otoczeń jako niezmien
ników izometrii.

Dowodu Banacha nie da się przenieść na kompakty niemetryzowalne, na to 
bowiem, by dany punkt był wierzchołkiem jakiejś funkcji, potrzeba i wystarcza, 
by był G6.

Twierdzenie o niezmienniczości Q uogólnił na kompakty niemetry
zowalne Stone ([121], str. 469). W 1939 r. Gelfand i Kołmogorow [43] 
udowodnili, że jeżeli C{QX) i C(DZ) są izomorficzne jako pierścienie liniowe 
(czysto algebraicznie), to już z tego wynika, że QX^ Q Z. Najmocniej
szą postać twierdzenia o jednoznaczności podał (1947) Kaplansky [69] 
(dowód ten jest również u Birkhoffa [19], str. 175). Udowodnił on mia
nowicie, że jeżeli C(QX) da się odwzorować na C(QZ) z zachowaniem po
rządku, to Qx щ  Qz.

Warto tu dodać, że z twierdzenia Kaplansky’ego wynikają wszystkie poprze
dnie. Pokażemy dla przykładu, jak z niego wynika twierdzenie Gelfanda-Kołmo- 
gorowa, że pierścień C(Q) wyznacza topologicznie Q. Mianowicie, jeżeli ę  jest prze
kształceniem jednojednoznacznym C (£2X) na G(Q2), zachowującym dodawanie i mno
żenie, to zachowuje ono również porządek, gdyż х ^  у  jest równoważne temu, że
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x — у =  z2. Milgram [87] udowodnił, że jeżeli O (Qt) da się odwzorować jednojedno- 
znacznie na G(Q2) w sposób zachowujący mnożenie, to Q1 ~ ^ Q 2.

Dalsze informacje dotyczące niezmienniczości i podprzestrzeni wyznaczają
cych taką niezmienniczość patrz: Kakutani [65], str. 1008, M. Krein, S. Krein [76], 
str. 25, Eilenberg [36], Meyrs [88], [89], [90], McDowell [31], K y Fan [37], Kaplan- 
sky [70], Słowikowski i Zawadowski [119].

Wszystkie dowody tego rodzaju twierdzeń opierają się na tej samej 
zasadzie. Polegają one mianowicie na skonstruowaniu dla danej prze
strzeni G{Q), przy pomocy niezmienników odpowiednich, przekształceń, 
zbioru Si homeomorficznego z Q. Tak np. Gelfand i Kołmogorow wyka
zali, że Q jest homeomorficzne z odpowiednio stopologizowanym zbio
rem ideałów maksymalnych pierścienia 0(12); Kakutani dowodził, że Q 
jest homeomorficzne ze zbiorem Si funkcjonałów spełniających wypisane 
w §1  warunki (l)-(3), itd.

Twierdzenia o niezmienniczości były uogólniane na przestrzenie funkcji ciągłych 
na zbiorach niezwartych. Hewitt [56] udowodnił, że na to, by pierścień G(E) wyzna
czał topologicznie E, potrzeba i wystarcza, by E  było tzw. Q - przestrzenią. Inne 
wyniki tego rodzaju uzyskali Shirota [115], Iienriksen [54], Gillman, Henriksen 
i Jerison [46] oraz autorzy [112], str. 137-139.

Reasumując te wyniki można stwierdzić, że własności (izometryczne. 
pierścieniowe, strukturowe) przestrzeni C (Q) wyznaczają topologicznie Q 
Z drugiej strony, jest oczywiste, że jeżeli щ  Q2, to przestrzenie C(Q1) 
i C(Q2) można uważać za identyczne. Wynika stąd, że istnieje odpowied- 
niość pomiędzy poszczególnymi własnościami Q i własnościami C(Q). 
Znaczenie tego rodzaju związków podkreślił pierwszy S. Eilenberg 
w pracy [36].

Podamy teraz szereg takich związków.
Na to, by Q było metryzowalne, potrzeba i wystarcza, aby C{Q) było 

ośrodkowe.
Wynika to z tego, że metryzowalność zbioru zwartego jest równoważna istnie

niu przeliczalnej bazy zbiorów otwartych. Jeżeli G(Q) jest ośrodkowe i {%n}n=i,2,... 
jest zbiorem przeliczalnym gęstym w G (Q ),.to rodzina zbiorów postaci \teQ-.a <  
<  x(t) <  &}, gdzie a i Ъ są wymierne, tworzy bazę w Q. Z drugiej strony, jeżeli 
{•Kw.}n=i,2, ... jest bazą w Q, to rodzina funkcji xnm przyjmujących wartość 1 na Bn 
i wartość 0 na Bm (dla B n i Вт mających rozłączne domknięcia) separuje zbiór Q, 
a zatem na mocy twierdzenia Stone’a-Weierstrassa pierścień wielomianów o współ
czynnikach wymiernych rozpięty na tych funkcjach i funkcji constans jest gęsty 
w G(Q).

Konieczność udowodnił Borsuk [23], dostateczność jest również dawno znana.

Jeżeli Q da się, przedstawić jako suma dwóch zbiorów domkniętych 
i rozłącznych Q =  Q2, to oczywiście C(Q) =  C{Q1) x C {Q 2).

Na odwrót, jeżeli G(Q) da się przedstawić jako suma prosta dwóch swoich pod
przestrzeni X x i X 2 oraz dla x — x1-\-x2, xxe X i , x2e X 2, zachodzi Цж|| =  m ax(Ца̂ Ц, ||a;2||),
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to JTj =  G(Qt) i X 2 =  0 {Q 2) oraz Q — Qp~>Q2. Kaplansky udowodnił analogiczne 
twierdzenie dla struktur. W  szczególności wynika stąd, że na to, aby Q było 
spójne, potrzeba i wystarcza, by G (Q) nie dało się przedstawić w postaci G (Q) — 
=  C(QX) xC (Q 2). Podobnie na to, by 12 było gęste w sobie, potrzeba i wystarcza, 
by G (Q) nie dało się przedstawić w postaci G (QJX  ć 1.

Na to, by Q (zwarte) było metryzowalne i rozproszone (lub, co jest rów
noważne, by Q było przeliczalne), potrzeba i wystarcza, by przestrzeń sprzę
żona do C(Q) była ośrodkowa (M. i S. Krein [76]).

Istotnie, jeżeli Q jest metryzowalne, zwarte i rozproszone, to, na mocy twier
dzenia Mazurkiewicza i Sierpińskiego [85], Q jest homeomorficzne z pewnym odcin
kiem przeliczalnym zbioru liczb porządkowych, tj. (7(12) jest równoważne pewnej 
przestrzeni Ca (a <  tyj. Ponieważ przestrzenią sprzężoną do Ca (a <  tOj) jest prze
strzeń l1 szeregów zbieżnych bezwzględnie, przestrzeń [G(O)]* jest ośrodkowa. Z dru
giej strony, zbiór funkcjonałów elementarnych &(ж) =  x(t) jest zawsze izolowany 
w topologii normowej, jak łatwo bowiem sprawdzić, zawsze — &2II — 2 dla 
tx Ф t2 ([76], str. 26). Wynika stąd, że jeżeli w [(7(12)]* istnieje zbiór przeliczalny 
gęsty, to Q musi być co najwyżej przeliczalne, a zatem, jako zwarte, musi być roz
proszone.

Przestrzenie G(Q) dla Q rozproszonych badał również Rudin [108].

Jeżeli druga sprzężona do przestrzeni C(Q) jest ośrodkowa, to Q jest 
skończone ([75] i [76], str. 26).

Istotnie, jeżeli [(7(12)]** jest ośrodkowa, to [(7(12)]* też ([15], str. 89), skąd 
na mocy poprzedniego (7(12) jest równoważna pewnej przestrzeni Ga, gdzie a <  ojx. 
Gdyby było a ^  wi, to drugą sprzężoną byłaby przestrzeń m  nieośrodkowa. Twier
dzenie to również można udowodnić opierając się na tym, że [(7(12)]** posiada zaw
sze extension property (patrz § 6).

Na to, aby C(Q) była refleksy wna, potrzeba i wystarcza, by Q było skoń
czone, tzn. by C(Q) była przestrzenią ciągów n-wyrazowych z normą \\x\\ =  
=  max \xi\.

Wynika to z tego, że przestrzenie refleksywne są słabo zwarte (na mocy twier
dzenia Eberleina [33]). Twierdzenie to podają Kakutani ([65], str. 1022) i Myers 
([89], str. 404).

Na to, by Q było całkowicie niespójne, tzn. by nie zawierało żadnego 
zbioru spójnego prócz jednopunktowych, łub równoważnie, by topologia 
w Q była wyznaczona przez pewną rodzinę zbiorów domknięto-otwartych 
([19], str. 174), potrzeba i wystarcza, aby zbiór funkcji przyjmujących 
skończoną ilość wartości był gęsty w C(Q).

Jeżeli bowiem pewna rodzina zbiorów domknięto - otwartych stanowi bazę 
w Q, to najmniejszy pierścień rozpięty na funkcjach charakterystycznych tych zbio
rów jest (na mocy twierdzenia Stone’a-Weierstrassa) gęsty w (7(12). Z drugiej strony, 
gdyby Q zawierało zbiór spójny Qx mający więcej niż jeden punkt, to każda funkcja 
ciągła przyjmująca skończoną ilość wartości musiałaby być, na mocy warunku Dar- 
boux, stała na Qx, a więc nie mogłaby aproksymować dowolnej funkcji ciągłej.
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Na to, aby Q0 było obrazem ciągłym kompaktu Q, potrzeba i wystarcza, 
aby C(Qq) dało się zanurzyć w C(Q) w sposób liniowy, izometryczny i taki, 
że jedność przechodzi na jedność oraz supremum dwóch funkcji przechodzi 
na supremum.

Ważne to twierdzenie pochodzi od Stone’a ([121], str. 475), który je sformu
łował dla podpierścieni. Wynika z niego w szczególności, że przedział <0, 1> jest 
obrazem ciągłym kompaktu d(<0, 1>, U£) przestrzeni L°°. Twierdzenie to podają 
w rozmaitych wariantach Szyłow ([117], tw. 4), Ky Fan ([37], str. 421), Myers 
[90], Heider [52], Kelley [73], Yoshizawa [130].

Borsuk [22] udowodnił, że jeżeli Q0 jest domkniętym podzbiorem przestrzeni 
metrycznej zwartej Q, to C{Q0) da się zanurzyć izometrycznie w C(Q). Twierdzenia 
tego dowodzili również (w zupełnie inny sposób i w nieco ogólniejszej postaci) Kaku- 
tani [63], Arens [11], Michael [86]. Dla Q niemetryzowalnych twierdzenie to jest 
fałszywe, kontrprzykład (niełatwy) znalazł Day ([27], str. 527); mianowicie za Q0 
można wziąć kompaktyfikację У zbioru izolowanego nieprzeliczalnego, a za Q kostkę 
Tichonowa dostatecznie dużej mocy.

Warunek na to, by Q0 było retraktem Q, pochodzi od Borsuka [23] i Yoshi- 
zawy [130].

§ 4. Zastosowania twierdzenia reprezentacyjnego

A. K o m p a k ty f ik a c ja  S tone ’ a-Oecha

Kompakty fikać ją danej przestrzeni topologicznej nazywamy homeo- 
morficzne zanurzenie jej w zbiór zwarty. Pierwszy wynik w tym kie
runku uzyskał Tichonow [128] wykazując, że na to, aby przestrzeń 
topologiczna (Hansdorffa) dała się zanurzyć w zbiór zwarty, potrzeba 
i wystarcza, by była kompletnie regularna.

W większości wypadków, jeżeli E nie jest zwarte, to kompaktyfi
kacja nie jest jednoznaczna. Spośród wszystkich możliwych kompakty- 
fikacji danego zbioru E  jedna jest szczególnie wyróżniona. Jest to kom
paktyfikacja Stone’a - Cecha, wprowadzona w 1937 r. niezależnie przez 
M. II. Stone’a ([121], str. 463) i E. Cecha ([25], str. 831). Mianowi
cie kompakty fikać ją Stone'a-Cecha kompletnie regularnej przestrzeni E 
nazywamy przestrzeń zwartą fi{E) taką, że

(a) E jest homeomorficzne z pewnym podzbiorem gęstym E0 kom
paktu fi(E)(6).

(b) Każda funkcja ciągła i ograniczona, określona na E0, da się jedno
znacznie przedłużyć na fi (E).

Kompaktyfikację f3(E) można konstruować na różne sposoby (np. 
jako zbiór ideałów maksymalnych pierścienia C*(E) funkcji ciągłych 
i ograniczonych na E). Jedną z najnaturalniejszych jej konstrukcji podał 
Kakutani [65].

(в) \y praktyce wygodniej jest traktować (1(E) jako nadzbiór zbioru E.
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Mianowicie C*(E) jest przy naturalnych definicjach działań przestrzenią M I, 
a więc jest równoważna pewnej przestrzeni C(Q), gdzie Q jest zwarte. Niech t będzie 
dowolnym punktem zbioru E ;  oznaczmy &(ж) =  x{t) dla xeO *(E). Oczywiście & 
spełnia warunki (l)-(3 ) z § 1, skąd Zbiór funkcjonałów (te E ) oznaczmy
przez E 0. Korzystając z kompletnej regularności E  dowodzi się łatwo, że E 0 =  E. 
Dalej, przestrzeń Q spełnia warunek (b). Istotnie, wobec homeomorficzności zbio
rów E  i E 0 funkcji xeO *(E) odpowiada funkcja

*(ft) = &(*) = 5(f)
ograniczona i ciągła na E 0, zatem opierając się na (4) i (5) stwierdzamy, że х(£) 
(£eQ) jest żądanym przedłużeniem. Jednoznaczność tego przedłużenia wynika z gęsto
ści E 0 w D.

Podany tu dowód, jak zresztą wszystkie dowody istnienia /5 {E), jest nieefek
tywny (przy dowodzie twierdzenia reprezentacyjnego korzysta się ze zwartości kuli 
jednostkowej, a więc z twierdzenia Tichonowa).

Jedną z najważniejszych własności kompaktyfikacji Stone’a -Cecha, 
którą można przyjąć za jej definicję, jest to, że dla każdej innej kompak- 
tyfikacji Q(E) zawierającej E jako podzbiór gęsty istnieje odwzorowanie 
ciągle u =  o{t) przeprowadzające [3(E) na Q{JE) takie, że o(t) =  t dla teE. 
Twierdzenie to udowodnili niezależnie Stone ([121], str. 476) i Cech ([26], 
str. 831).

Niech mianowicie у (u) będzie dowolną funkcją ciągłą, określoną na Q{E). 
Wówczas funkcja obcięta y(u)\E jest ciągła i ograniczona na E , a zatem można ją 
przedłużyć na (i(E). Oznaczmy przez X 0 podprzestrzeń przestrzeni C((i{E)) złożoną 
z funkcji otrzymanych przez takie przedłużenia. Dla dowolnego te (UJE) funkcjonał 
£t(x) =  x(t) spełnia warunki (l)-(3 ) z § 1, skąd wynika łatwo, że funkcjonał obcięty 
£t\X0 spełnia je również, a więc odpowiada pewnemu punktowi ueQ. Ciągłość odwzo
rowania t -*■ u =  a(t) w słabej topologii jest trywialna.

Następujące ważne twierdzenie pochodzi od Cecha ([25], str. 835; 
omawia je również Anderson [7]). Jeżeli E  spełnia I  aksjomat przeliczal- 
ności, to fi(E) wyznacza topologicznie E, a mianowicie E jest homeomor- 
ficzne ze zbiorem tych punktów z [3(E), które są (ra. Wynika stąd w szcze
gólności, że jeżeli [3(E) jest metryzowalne, to (3(E) — E. Dowodzi się 
również łatwo, że [3(E) jest spójne wtedy i tylko wtedy, gdy E  jest spójne.

Znane są pewne szacowania mocy (3(E) j najważniejszym jest nie- 
trywialny wynik Pospiśila [101] (por. Hewitt [56], Pospiśil [102]) mówią
cy, że kompaktyfikacja [3(E) zbioru izolowanego mocy ttt jest mocy 22”1*

Więcej szczegółów dotyczących (3(E) można znaleźć (oprócz prac już cytowa
nych) w monografii Kelleya ([73], str. 149-153) oraz w pracach: Aleksandrów [4], 
Stone [123], Shirota [114], Gillman, Henricksen [44], Wagner [136]. Tong [126] 
dowiódł, że jeżeli E  jest zbiorem wszystkich liczb porządkowych przeliczalnych, 
to P(E) pokrywa się z kompakty fikać ją jednopunktową. Dalszy wykaz bibliografii: 
[73], str. 154.

Szczególnie interesujące własności posiada kompaktyfikacja (3(N)
zbioru N  liczb naturalnych (tj. zbioru przeliczalnego, izolowanego).

*



Przestrzenie funkcji ciągłych na kompaktach 31

Jest to kompakt Q odpowiadający przestrzeni m  ciągów ograniczonych. 
Każdy element zbioru może być uważany za funkcjonał liniowy
określony w przestrzeni m ; można go traktować jako granicę uogólnioną 
multiplikatywną (w sensie Mazura [84]).

Zbiór fi{N) interesował wielu matematyków i poświęcono mu wiele prac, np. 
Nov&k [97] i [98], Rudin [107], Nakamura i Kakutani [93], Hewitt [56], Henrik- 
sen [55]. Uogólnione granice multiplikatywne badał również Sikorski [116], po
równaj również [113].

B. Twierdzenie S tone ’ a o reprezentac j i  algebr B o o l e ’ a

Przy pomocy twierdzenia Kakutaniego o reprezentacji przestrzeni 
MI  można podać prosty i elegancki dowód twierdzenia Stone’a o repre
zentacji algebr Boole’a (Stone [121], str. 383, Wallman [137], Kakutani 
[65], tw. 12). Twierdzenie to brzmi:

Każda algebra Boole'a z jednością jest izomorficzna z algebrą Boole'’a 
wszystkich podzbiorów domknięto-otwartych pewnej całkowicie niespójnej, 
zwartej przestrzeni Q, wyznaczonej jednoznacznie z dokładnością do homeo- 
morfizmu. Będziemy ją nazywali przestrzenią Stone’a danej algebry.

Dla dowodu wprowadza się pojęcie funkcji prostej na algebrze 
Boole’a 21, posiadającej jedność e. Mianowicie przez funkcję prostą rozu
miemy układ *

/(Vi, x2, • • •, ocn
W , «a»•••»«»

gdzie сц są dowolnymi liczbami rzeczywistymi, а xx, . .. ,  xn elementami 
algebry 21 takimi, że scxĄ-. . . xn — e oraz xtXj — 0 dla i Ф j. W prze
strzeni Ж (21) funkcji prostych wprowadzamy dodawanie, mnożenie 
przez liczby rzeczywiste, normę i porządek wzorami

'1 , • • • J лn
u , • • • J un,

У u Ут ®\У\\ xxy2, ®пУт

fil ,  •••ifiml +  Acti+^a, Aaп +  ttfim)’

/Xi, . • •,
\«1,. • • 1 a J

h , • • • > n
‘D • • • J

=  max |а*|,
г=1.....n

^  gdy a% ^  0 dla i =  1 , . . . ,  n.

Przestrzeń uzupełniona (w sensie Cantora) X  — М{Щ jest prze
strzenią MI,  jednością jest funkcja Na mocy twierdzenia repre
zentacyjnego X  =  C(Q), a na mocy kryterium z §3 fi jest całkowicie
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niespójne. Dla a e 21 połóżmy xa =  |j’ e Q j . Odwzorowanie a -> xa za
nurza izomorficznie 21 w X,  oraz xa odpowiada w reprezentacji Kaku- 
taniego funkcji charakterystycznej pewnego domknięto - otwartego zbioru 
Ea zawartego w Q. Odwzorowanie a -> JEa ustala izomorfizm pomiędzy 
21 a algebrą wszystkich domknięto - otwartych podzbiorów Q.

W ten sposób Kakutani powiązał teorię przestrzeni Stone’a z innymi 
teoriami, np. ft{N) jest przestrzenią Stone’a algebry Boole’a wszystkich 
podzbiorów zbioru N, a d(<0,1), /лд) przestrzenią Stone’a algebry zbio
rów mierzalnych w sensie Lebesgue’a (modulo zbiory miary 0). Dowodzi 
się, że na to, aby algebra Boole’a była zupełna, potrzeba i wystarcza, 
by odpowiadająca jej przestrzeń Stone’a była ekstremalnie niespójna.

Opierając się na twierdzeniu reprezentacyjnym dla przestrzeni M  bez jedności 
można podobnie udowodnić twierdzenie Stone’a dla algebr Boole’a bez jedności. 
Wówczas algebra 2l0 jest izomorficzna z algebrą wszystkich otwartych i zwartych 
podzbiorów lokalnie zwartej i całkowicie niespójnej przestrzeni Q0 (Stone [121], 
str. 378).

Inne jeszcze dowody twierdzenia Stone’a podali Dunford i Stone [32].

§ 5. Funkcjonały liniowe i słaba zbieżność w G (Q)

Od dawna znana jest ogólna postać funkcjonału liniowego w pew
nych konkretnych przestrzeniach C(Q). F. Biesz [104] już w 1909 r.
udowodnił, że każdy funkcjonał liniowy określony w przestrzeni 0<0, 1) 

x
jest postaci £(x) — Jx(t)dg{t), gdzie g(t) jest funkcją o wahaniu skoń- 

0
czonym, lewostronnie ciągłą wewnątrz przedziału i taką, że </(0) =  0.
Zachodzi wówczas ||£|) =  var#(i). Innymi słowy, przestrzenią sprzężoną

<o,i>
do przestrzeni (7<0 ,1 )  jest przestrzeń funkcji BV  spełniających poda
ne warunki.

Dalej, Kantorowicz i Fichtenholz [38], a niezależnie Hildebrandt 
[59], udowodnili, że w przestrzeni L°° ogólną postacią funkcjonału linio
wego jest £(x) =  f  x(t)dv, gdzie v jest skończenie addytywną funkcją 

<o,i>
zbioru o wahaniu ograniczonym, określoną dla zbiorów mierzalnych 
i znikającą na zbiorach miary 0. Podobnie wygląda ogólna postać funk
cjonału liniowego w przestrzeni m(A)  wszystkich funkcji ograniczonych 
określonych na zbiorze A  (porównaj Banach [15], str. 218, Yosida i He
witt [133], str. 53).

W przestrzeni Ca (a przeliczalne) ogólną postacią funkcjonału linio
wego jest szereg

£(%) =  X ~ {̂h<a-i-l>
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przy czym |[£|[ =  \aę\. Wynika stąd, że przestrzenią sprzężoną do

każdej przestrzeni Ga (a <  co  ̂ jest przestrzeń Z1 szeregów bezwzględnie 
zbieżnych.

Problem ogólny dla kompaktów metryzowalnych rozwiązuje twier
dzenie Banacha-Saksa, uogólnione na dowolne kompakty przez Kakuta- 
niego ([109], [110], [65], tw. 10). Brzmi ono:

Ogólną postacią funkcjonału liniowego w przestrzeni G{Q) funkcji 
rzeczywistych, ciągłych na kompakcie Q, jest całka

(6) i(x) =  J x(t)dju,
Q

gdzie у jest a-addytywną funkcją zbioru określoną na borelowskich pod
zbiorach zbioru Q, regularną, o wariacji skończonej, tj.

var/г =  snp/a(A)— inf fi (A) <  o o . 
a A c  O Ac. O

Na to, aby tj był nieujemny, potrzeba i wystarcza, by у była nieujemna, 
tj. by dla każdego A było ' у (A) ^  0. Rozkładowi /л na wariację, górną 
i dolną odpowiada rozkład Riesza funkcjonału i  na |+ i Wreszcie

llfll =  V&Yfl. 
o

Dowód twierdzenia przebiega następująco. Bozpatruje się naprzód 
ustalony funkcjonał nieujemny |. Miarę fi dla dowolnego zbioru otwar
tego O określa się wzorem

fi{0) =  sup |£(a>): 0 <  x <  %G),

gdzie xo jest funkcją charakterystyczną zbioru O. Następnie dla dowol
nego zbioru A zawartego w Q kładziemy

fi*(A) =  inf {fi{0): A CG ).

Dowodzi się, że fi* jest miarą zewnętrzną Carathćodory’ego oraz że 
każdy zbiór borelowski jest fi* - mierzalny. Wreszcie dowodzi się wzoru 
(6) oraz że

llfll =  /*(£).
Dla dowolnych funkcjonałów korzystamy z twierdzenia Bieszą ([106], 
str. 179, M. i S. Krein [76], str. 4), że każdy funkcjonał Uniowy okre
ślony w strukturze Banacha da się przedstawić jako różnica dwóch funk
cjonałów nieujemnych, a mianowicie, dla x >  0,

£(®) =  f+(®)— £-0») =  sup{ i(y) :  0 <  у <  a?} +  inf{£(y): 0 <  x}.

Związek między twierdzeniem Bieszą o ogólnej postaci funkcjo
nału liniowego w przestrzeni G <0,1) a podanym twierdzeniem ogólnym
Roczniki PTM - Prace Matematyczne III 3
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jest bezpośredni; znana jest bowiem dobrze odpowiedniość pomiędzy 
a - addytywnymi funkcjami określonymi na zbiorach borelowskich w <0, 1) 
a funkcjami BV  (patrz np. Halmos [49], str. 179).

Ciekawy jest również związek pomiędzy ogólną postacią funkcjo
nału liniowego, określonego w L°°, przedstawionego z jednej strony jako 
całka po <0, 1) względem pewnej skończenie addytywnej miary v okre
ślonej w algebrze 21 zbiorów mierzalnych, a całką po Q względem pew
nej u - addy ty wnej miary /л, z drugiej strony. Wytłumaczenie tego faktu 
znajdujemy na gruncie teorii Stone’a algebr Boole’a. Mianowicie w § 4 
pokazaliśmy, że Q jest przestrzenią Stone’a algebry 21; niech <p oznacza 
izomorfizm przeprowadzający 21 na algebrę 2 podzbiorów domknięto- 
-otwartych kompaktu Q. Wówczas ą> przeprowadza skończenie addytywną 
miarę v określoną w 21 na skończenie addytywną miarę p określoną 
w 2tj. Korzystamy teraz z tego, że w przestrzeni zwartej zbiór dom
knięto - otwarty nie może być sumą istotnie nieskończonego ciągu zbio
rów domknięto - otwartych, rozłącznych. Tak więc a -addytywność miary p 
jest spełniona „pusto” i na mocy znanych twierdzeń ([49], str. 54) można 
ją przedłużyć jednoznacznie na najmniejsze a-ciało zawierające 2lx 
i uzupełnić dodając podzbiory zbiorów miary zero ([49], str. 231-241).

Znając ogólną postać funkcjonału liniowego możemy podać waru
nek konieczny i dostateczny na słabą zbieżność w przestrzeniach G{Q) 
(uogólnienie warunków podanych przez Banacha [15], str. 134 i 224), 
mianowicie:

Na to, by ciąg xneC(Q) był słabo zbieżny do funkcji x0 należącej do 
C(Q), potrzeba i wystarcza, by

(a) funkcje xn(t) były wspólnie ograniczone,
(b) ciąg xn(t) był zbieżny do x0{t) dla każdego t z osobna.
Konieczność warunku (a) wynika z twierdzenia Banacha-Steinhausa,

konieczność warunku (b) z tego, że wartość funkcji w punkcie jest funkcjo
nałem liniowym. Dostateczność warunków (a) i (b) wynika z (6) i twier
dzenia Lebesgue’a o całkowaniu wyraz za wyrazem.

Inne warunki charakteryzujące słabą zbieżność, specyficzne dla L°° orazm (d ), 
podał Banach ([15], str. 222-225, tw. 6, 9, 10) oraz Edwards [35].

Na przestrzenie C (D) można również przenieść twierdzenie Diniego: 
jeżeli xneC(Q), xn >  xn+1 i ciąg xn jest słabo zbieżny do elementu x0eC{Q), 
to xn jest mocno zbieżny do xQ.

Z twierdzenia o ogólnej postaci funkcjonału liniowego wynika dalej, 
że przestrzenią sprzężoną do przestrzeni M jest przestrzeń L. Na odwrót, 
przestrzeń sprzężona do przestrzeni L jest przestrzenią M. Przestrzeń 
sprzężona do przestrzeni C(Q) nie posiada jedności Freudenthala (z wy
jątkiem wypadku, gdy Q jest przeliczalne). Natomiast przestrzenią
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sprzężoną do przestrzeni L jest zawsze przestrzeń MI, jednością jest 
funkcjonał

który jest liniowy i maksymalny w zbiorze funkcjonałów o normie <  1. 
W interpretacji funkcyjnej, gdy X  =  IP{9C, /л), to

Na mocy twierdzenia reprezentacyjnego przestrzeń sprzężona do 
przestrzeni L jest przestrzenią C(Q). Twierdzenia tego można również 
dowieść wprost, zakładając, że miara /a określona na ЭС jest totalnie 
(r-skończona ([49], str. 41). Wówczas bowiem, na mocy twierdzenia 
Badona-Nikodyma, każdy funkcjonał liniowy określony w X  da się 
przedstawić w postaci

gdzie cp jest funkcją ograniczoną i ||£|| =  esssup\(p{t)\. Innymi słowy, 
przestrzenią sprzężoną do Lx{X,  //) jest przestrzeń L°°(9C, p) funkcji 
//-mierzalnych, istotnie ograniczonych.

Wynika stąd dalej, że jeżeli X  jest przestrzenią M, to X** jest prze
strzenią M I i podobnie wszystkie parzyste sprzężone. Natomiast wszy
stkie nieparzyste sprzężone są przestrzeniami L.

Podane tu wyniki pochodzą głównie od Kakutaniego [64] i [65]; niektóre z nich 
w słabszej postaci uzyskali wcześniej Marków [83] i Radon [103]. Dalsza literatura: 
Aleksandrów [5], Hewitt [57] i [58], Edwards [35], Arens [9], Banach (w przypisku 
do monografii Saksa Theory of the Integral), Marik [81], Birkhoff [20].

Drugą sprzężoną do przestrzeni O (Q) badali Kaplan [68] i Wada [134].

Poznaliśmy uprzednio pewien warunek konieczny i dostateczny 
na to, aby funkcjonał liniowy określony w C{Q) był elementarny, tj. 
aby dał się przedstawić w postaci

przy pewnym ustalonym t0eQ. Były nim mianowicie warunki (l)-(3) 
Kakutaniego z § 1. Inne tego rodzaju warunki podali M. i S. Krein ([76], 
str. 8). Bardzo ważną i często używaną postacią jest przedstawienie 
funkcjonału elementarnego jako punktu ekstremalnego nieujemnej czę
ści kuli jednostkowej w przestrzeni sprzężonej do C(Q) (Bohnenblust 
* Kakutani [21], M. i S. Krein [76], str. 11, Arens i Kelley [12], str. 502). 
Można również scharakteryzować hiperpłaszczyznę {x : Ś{x) =  0} zer 
funkcjonału elementarnego jako Z-ideał ([19], str. 222, [76], str. 10)

e(x) =  ||a?+|| —||a?_H,

Цх) =  j  x{t)cp(t)dfx,
9C

£(x) =  x(t0)
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lub jako ideał maksymalny pierścienia C{Q) (Stone [121], str. 457, Gel- 
fand [42]). Można wreszcie podać warunki, jakie ma spełniać miara p, 
aby funkcjonał £(ж) =  Jx(t)dju był elementarny. Mianowicie a - addy- 
tywna miara [i na Q musi być atomowa, skupiona w punkcie ciekaw
szy jednak jest wypadek, gdy /n jest skończenie addytywna (np. dla 
funkcjonału w L°°). Wówczas musi ona spełniać następujący warunek 
multiplikatywności:

ju(Ar^B) — /и(А)- /л(В),

który jest równoważny temu, że miara jest zero-jedynkowa (Szmulian 
[120], Yosida i Hewitt [133], str. 60, [113], str. 198).

Ogólną postać funkcjonału multiplikatywnego i ciągłego w przestrzeni C (Q) 
dla Q metryzowalnego podał Turowicz [127].

O funkcjonałach w przestrzeni funkcji prawie-periodycznych pisali: Arte- 
mienko [14], M. Krein [74].

Baza Schaudera. Ciąg en elementów przestrzeni Banacha (ośrod
kowej) nazywamy bazą ([111], str. 48, [15], str. 110), jeżeli dowolny

CO

element przestrzeni da się przedstawić jednoznacznie w postaci x — ^ l nen.
n=1

Bazę w przestrzeni Cm ciągów zbieżnych stanowią: układ тг-tych 
wektorów jednostkowych en =  {0, 0, . .. ,  0, 1, 0, ...} i ciąg stały =  
=  {1 ,1 , . . . } .  Bazę dla przestrzeni (7<0,1) skonstruował Schauder [111], 
a problem dla dowolnych przestrzeni C(Q) (Q metryzowalne) rozwią
zała F. S. Waher [135] i niezależnie, dla kostki Hilberta, Bessaga [17].

§ 6. Własności przestrzeni O (Q) dla Q ekstremalnie niespójnego

Przestrzeń topologiczną nazywamy ekstremalnie niespójną, jeżeli 
domknięcie dowolnego zbioru otwartego jest otwarte. Jest to warunek 
bardzo mocny; w szczególności, jeżeli przestrzeń metryczna jest ekstre
malnie niespójna, to składa się z samych punktów izolowanych, a więc 
jeżeli ponadto jest zwarta, to jest skończona. Natomiast istnieją nie- 
trywialne przykłady przestrzeni niemetryzowalnych, zwartych i ekstre
malnie niespójnych. Najprostszym takim przykładem jest /3(JV) (kom- 
paktyfikacja Stone’a - Cecha zbioru liczb naturalnych). Inną taką prze
strzenią jest kompakt d(<0,l>, p£) odpowiadający przestrzeni L°°t

Wynika to z faktu, że algebra Boole’a zbiorów mierzalnych (modulo zbiory 
miary zero) jest zupełna (Wecken [138]). Ściślej mówiąc д(9С,/г), jest ekstremalnie 
niespójne wtedy i tylko wtedy, gdy dla miary ц prawdziwe jest twierdzenie Radona- 
-Nikodyma (Lowdenslager [79], str. 481). *

Z klasą przestrzeni C(Q) przy Q ekstremalnie niespójnym związany 
jest cały szereg ważnych twierdzeń.
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Zacznijmy od twierdzenia Kakano, że na to, by przestrzeń C(Q) była 
strukturowo zupełna (tj. by dowolny zbiór ograniczony elementów z G(Q) 
posiadał supremum), potrzeba i wystarcza, by Q było ekstremalnie niespójne 
(Nakano [95], Kantorowicz, Ynlich, Pinsker [67], str. 512, Stone [125]).

Mówimy, że przestrzeń Banacha ¥  posiada extension property, jeżeli 
dla dowolnej przestrzeni Banacha X  i dowolnej jej podprzestrzeni X 0 
każda operacja liniowa z X 0 do ¥  da się przedłużyć z zachowaniem normy 
na całą przestrzeń X. Ka przykład twierdzenie Hahna-Banacha można 
sformułować tak: przestrzeń ć 1 posiada extension property. Pracom całego 
szeregu autorów (Kachbin [92], Akiłow [2], Goodner [17], Kelley [72]) 
zawdzięczamy następujące twierdzenie:

Na to, aby przestrzeń Banacha posiadała extension property, potrzeba 
i wystarcza, by była równoważna pewnej przestrzeni G(Q) przy Q ekstre
malnie niespójnym.

Dowód konieczności podany przez Kelley’a [72] jest długi i trudny. Dla wyka
zania dostateczności korzystamy z następującego uogólnienia twierdzenia Halina - 
-Banacha: Jeżeli P{x) jest operacją subaddytywną z przestrzeni liniowej X  do struk
tury liniowej zupełnej strukturowo Y, a U0 jest operacją addytywną z podprzestrze
ni X 0 С X  do przestrzeni Y  spełniającą nierówność

|?70(ж)| ^ Р ( ж) dla X eX Q,

to operacja U0 da się przedłużyć na całą przestrzeń X  z zachowaniem tej nierów
ności. Dowód tego ([67], str. 334) jest dosłownym przeniesieniem dowodu Banacha 
(z zupełności strukturowej przestrzeni Y  korzysta się wprowadzając wzorem Banacha 
elementy m i M). Jeżeli Q jest ekstremalnie niespójne, to G (Q) jest zupełne struktu
rowo, a więc kładąc dla danej operacji U0

P(x) =  ||Z70||-|N-e

i stosując poprzednie twierdzenie widzimy, że U0 da się przedłużyć z zachowaniem 
normy.

Z twierdzenia tego wynika między innymi, że ośrodkowa przestrzeń 
Banacha posiadająca extension property musi być skończenie wymia
rowa (gdyż kompakt ekstremalnie niespójny i metryzowalny musi mieć 
skończoną ilość punktów).

Z rozszerzaniem operacji wiąże się sprawa rzutowania. Mówimy, że przestrzeń 
Banacha X  ma własność P s (s ^  1), jeżeli dla dowolnej jej nadprzestrzeni Y  istnieje 
rzut z Г  na A  o normie ^  s. Z poprzedniego twierdzenia wynika, że na to, aby prze
strzeń Banacha posiadała własność Р г , potrzeba i wystarcza, by była równoważna 
przestrzeni funkcji ciągłych na kompakcie ekstremalnie niespójnym. Jeżeli bowiem 
X  ma extension property, a Y  jest jej nadprzestrzenią, to przedłużając operację 
T(x) — x (określoną dla же A ) na całą przestrzeń Y  otrzymamy rzut o normie 1 prze
strzeni A na A . Na odwrót, przypuśćmy, że A  ma własność P x. Oczywiście A  można 
zanurzyć liniowo - izometrycznie w przestrzeń m{8) funkcji ograniczonych na kuli 
jednostkowej w przestrzeni sprzężonej do A , nadto m (8), jako zupełna strukturowo, 
posiada extension property.
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Niech U0 będzie operacją liniową z Y 0 С ¥  do X . Można ją traktować jako 
operację z Y 0 do m(8). Ponieważ m(8) posiada extension property, U0 można prze
dłużyć z zachowaniem normy do operacji TJX określonej na ¥ .  Ponieważ X  ma wła
sność P 19 więc istnieje rzut T o normie 1 przestrzeni m(8) na X . Operacja U (y) =  
=  T P 1(y) jest rozszerzeniem E70 na całą przestrzeń ¥  bez zmiany normy i jest ope
racją z ¥  do X . A zatem X  posiada extension property. (Phillips [99]).

Inny warunek konieczny i dostateczny na to, by X  posiadała extension pro
perty, podał Nachbin [92]; dyskusję tego warunku podają Aronszajn i Panitch- 
pakdi [13]. Rozmaite klasy przestrzeni O (Q) dla Q ekstremalnie niespójnego badał 
Dixmier [30], a słabą zbieżność w przestrzeniach do nich sprzężonych — Grothen- 
dieck [48].

§ 7. Różne charakteryzacje przestrzeni C (Q)

Podaliśmy dotychczas jedną charakteryzację przestrzeni C(Q), mia
nowicie na to, aby struktura Banacha była przestrzenią C{Q), potrzeba 
i wystarcza, by była przestrzenią MI. Była to charakteryzacja prze
strzeni C(Q) w terminach metryczno-liniowo-porządkowych. Można 
podać charakteryzację przestrzeni C{Q) tylko jako przestrzeni Banacha 
lub jako algebry Banacha itd.

Najprostszą charakteryzację przestrzeni C{Q) jako przestrzeni Bana
cha podał Clarkson [26]:

Na to, aby przestrzeń Banacha X  była równoważna pewnej przestrzeni 
G{Q), potrzeba i wystarcza, by spełnione były warunki:

(a) istnieje eeX  takie, że ||e|| =  1 i dowolny element o normie 1 jest współ- 
ścienny albo z e, albo z —e, tj. dla każdego х еХ  o normie 1 zachodzi

albo ||Aa?+(1—A)e|| — 1 dla każdego 0 <  A <  1,

albo ||Aa?— (1 — X)e\\ =  1 dla każdego 0 ^  Я <  1;

(b) zbiór Л =  {xeX :  x — XzX{ 1 —A)e, A ^  0, ||s|| =  1} (stożek, którego 
wierzchołkiem jest e, a kierownicą kula jednostkowa) jest C- stożkiem, czyli 
dla dowolnych x i у istnieje z takie, że

(.Д-j- a?)/x (żl-j- у) =  Л. z.

Dowód konieczności jest prosty: za e przyjmujemy funkcję toż
samościowe równą 1, a za г w drugim warunku xAy.  Dla dowodu dosta- 
teczności wprowadza się porządek częściowy relacją

x >  y, gdy istnieje у > 0  takie, że ||(a? — y) — ye\\

i dowodzi się, że spełnione są wszystkie aksjomaty przestrzeni M I.

Inne charakteryzacje przestrzeni C{Q) jako nawpółuporządkowanej prze
strzeni Banacha podał Nachbin [91], Heider [52], Abdelhay [1].
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Charakteryzacje metryczno - liniowe podali: Arens i Kelley [12] (str. 503 i 506), 
Myers [88], [90], Jerison [60].

Charakteryzację O (Q) jako algebry Banacha podał Gelfand [42] oraz Arens 
[10] i Kadison [61].

Charakteryzację C (Q) jako grupy nawpółuporządkowanej podał Ky Fan [37] 
i Fleischer [39].

Charakteryzację przestrzeni O (Q) w terminach czysto porządkowych podał 
Ileider [53].

Warto jeszcze wspomnieć o pewnej ciekawej pracy mającej jednak dziś znacze
nie już tylko historyczne: Eidelheit [34] udowodnił, że podpierścień (z jednością) 
ośrodkowej przestrzeni O(Q) jest też pewną przestrzenią O(Q0).

Tak przedstawiałby się w zarysie obecny stan teorii. Jakiekolwiek 
szersze jej omówienie przekraczałoby ramy artykułu. Rzecz oczywi
sta, że na doborze materiału i sposobie przedstawienia go zaważyło 
nasze osobiste traktowanie przedmiotu, czego najjaskrawszym przy
kładem jest faworyzowanie częściowego porządku na niekorzyść mno
żenia funkcji.

Umieszczenie w centralnym punkcie teorii zagadnienia reprezen
tacji przestrzeni MI  dało możność bardzo szerokiego traktowania teorii. 
W szczególności uwidacznia to fakt, że studiowanie przestrzeni funkcji 
ciągłych na kompaktach niemetryzowalnych, wyglądające na pierwszy 
rzut oka na zbyteczne uogólnienie, okazuje się bardzo ważne i głębsze 
rozważania prowadzą do wniosku, że właśnie w zakresie Q niemetryzo- 
walnych znajdują się najważniejsze i najciekawsze zastosowania teorii. 
Z tego względu wydaje się, że studiowanie budowy topologicznej nie
których zbiorów zwartych (na przykład (3{N) i d(<0,1>, p,£) wydaje 
się nieodzownym, chociaż wgląd w ich strukturę topologiczną nie wydaje 
się zachęcający.

Jakie mogą być dalsze kierunki rozwoju? Wymienić ich można kilka. 
Niewątpliwie jednym z nich będzie coraz to dokładniejsze rozpracowa
nie poszczególnych realizacji abstrakcyjnych przestrzeni MI i wykorzy
stanie twierdzenia reprezentacyjnego. Szczególnie ważne wydają się jak naj
różnorodniejsze przedstawiania i interpretacje zbioru Q (w tym sensie, 
jak np. stwierdzenie, że Q może być traktowane jako kompaktyfika- 
cja jg spełniająca pewne warunki względnie że Q jest przestrzenią Stone’a 
odpowiedniej algebry Boole’a, kompaktyfikacją Bohra itd.) względnie 
też przedstawianie na nowy sposób Q przy pomocy pojęć z C{Q).

Dużo jest nierozstrzygniętych problemów dotyczących ogólnych wła
sności przestrzeni C(Q) (np. dalsze rozwinięcie idei Banach space methods 
in topology, związki między C(Q) a jej pierwszą i drugą sprzężoną, itd.).

Najwyraźniejszą obserwowaną obecnie tendencją rozwojową teorii 
jest uogólnianie wyników z C{Q) na przestrzenie ogólniejsze (np. Q lokal
nie zwarte).
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W  roku 1958 ukazała się (w serii Ergebnisse der Mathematik) monografia M. M. 
Day’a, Formed Linear Spaces, w której szczególnie dużo uwagi poświęcono przes
trzeniom O (Q).

3 . Семадени и П. Збиевский (Познань)

ПРОСТРАНСТВА НЕПРЕРЫ ВНЫ Х Ф УНКЦИЙ НА БИКОМ ПАКТНЫ Х  
ХАУСДОРФ ОВЫ Х ПРОСТРАНСТВАХ

РЕЗЮМЕ

В статье приводится обзор основных понятий, методов и результатов теории 
пространств непрерывных функций. Пространства C(Q)  вещественных непре
рывных функций определенных на бикомпактных хаусдорфовых пространствах 
& рассматриваются как банаховы пространства (с нормой ||ж|| =  max|a;(t)|) и как 
векторные структуры (с естественным упорядочением). а

§ 1 содержит изложение теории пространств Ж и пространств L,  а также 
теорему о представлении изложенную следуя работам Какутани [64] и [65]. 
§ 2  содержит несколько интересных примеров пространств Ж : пространство 
ограниченных действительных непрерывных функций, пространство существенно 
ограниченных и измеримых функций, далее пространство 9С(Е,В)  измеримых 
ограниченных функций определенных на топологическом пространстве Е  с мно
жеством точек разрыва принадлежащим п-идеалу В  граничных подпростран
ств пространства Е  и, наконец, пространство почти периодических функций.
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В § 3 рассматриваются различные варианты следующей теоремы Банаха- 
-Стоуна: если пространства G {Q l) и(7(.02) изометричные, то и Q2 гомеоморфные; 
приводится несколько теорем касающихся инвариантности относительно раз
личных преобразований пространства С (О). Далее рассматриваются связи между 
топологическими свойствами Q и линейно-метрическими свойствами C(Q),  напри
мер, Q метризуемо тогда и только тогда, когда G(Q)  сепарабельно, Q счетно тогда 
и только тогда, когда пространство сопряженное к G{Q) сепарабельно; если 
второе сопряженное пространство к G{Q)  сепарабельно или если G(Q) слабо полно, 
тогда Q состоит из конечного числа точек; наконец, Q0 является непрерывным 
образом пространства Q тогда и только тогда, когда G (U 0) эквивалентно линейной 
подструктуре пространства G{Q) содержащей единицу.

§ 4 содержит приложения: во-первых, бикомпактное расширение Стоуна- 
-Чеха (доказательство существования Р(Е), доказательство максимальности (3), 
во-вторых, доказательство' (по Какутани) теоремы Стоуна, касающейся пред
ставления булевских алгебр.

§ 5 посвящен общему виду линейных функционалов в пространствах Ж, 
а также слабой сходимости элементов. Рассматриваеся там теорема Рисса- 
-Банаха-Какутани об общем виде линейных функционалов в O(Q),  теорема Гиль- 
дебрандта -Фихтенгольца-Канторовича о представлении линейных функционалов 
посредством интегралов (которые берутся iio некоторой конечно аддитивной мере), 
а также рассматриваются связи между этими теоремами; далее рассматриваются 
условия Банаха касающиеся слабой сходимости элементов в O(Q),  некоторые 
свойства первого и второго сопряженного пространства к G(Q),  а также некоторые 
свойства элементарных функционалов (т. е. функционалов вида $t(%) =  ж(0 при 
фиксированном £). Наконец обсуждается теорема Вахер касающаяся существования 
базиса Шаудера в любом сепарабельном пространстве G(Q).

В § 6 рассматриваются свойства C(Q)  для экстремально несвязных про
странств Q. Согласно теореме Накано структурная полнота пространства G(Q)  
эквивалентна этому свойству Q, т. е. утверждению, что замыкание произвольного 
открытого подмножества Q открыто.

Пространство Банаха X  обладает свойством продолжения тогда и только 
тогда, когда X  эквивалентно некоторому пространству G(Q),  где Q является 
экстремально несвязным (Нахбин [92], Келлей [72]).

§ 7 посвящен различным характеризациям пространства G(Q);  в качестве 
примера приведена линейно-метрическая характеризация Клярксона, а также 
некоторые другие.

В тексте, а также в библиографии, мало описаны кольцевые свойства про
странства G(Q).

Z. Se m a d e n i and P. Z b ij e w s k i  (Poznań)

SPACES OF CONTINUOUS FUNCTIONS ON COMPACT HAUSDORFF SPACES

S U M M A R Y

The aim of this paper is to survey the main notions, methods and 
results of the theory of the spaces of continuous functions. The spaces C(Q) 
of real-valued continuous functions defined on compact Hausdorff spaces Q
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are there considered as Banach spaces (with the norm ||ж|| =  тах|ж(£)|) and as 
vector lattices (with the usual ordering). Q

§ 1 contains a sketch of the theory of Ж -spaces and L-  spaces, and repre
sentation theorem, following the papers of Kakutani [64] and [65]. § 2 con
tains some interesting examples of Ж -spaces: the space of bounded real con
tinuous functions, that of essentially bounded measurable functions, next, the 
space 9C (E , P) of bounded functions defined on a topological space E,  with 
the set of points of discontinuity belonging to a a - ideal В  of boundary subsets of E,  
finally, the space of almost periodic functions.

§ 3  deals with different versions of the following Banach-Stone theorem: 
if С (Ог) and 0  (Q2) are isometric, Qx and Q2 are homeomorpliic; some theorems 
concerning the invariantness of Q under various transformations of О (f2)/are col
lected. Next, there are considered connections between topological properties 
of Q and linear - metric properties of C(Q);  e. g. Q is metrisable if and only 
if G (Q) is separable, Q is countable if and only if the space conjugate to 
C(Q) is separable; if the second conjugate to G(Q) is separable, or if О (Q) 
is weakly complete, Q is finite; Q is totaly disconnected if and only if the 
step - functions are dense in G(Q);  finally, Q0 is a continuous image of Q if 
and only if О (Q0) is equivalent to a linear sublattice of C (Q) containing unit,

§ 4  contains applications:. first, the Stone-Cech compactification (proof of 
the existence of (3(E), proof of maximality of compactification /3), second, the 
Kakutani’s proof of the Stone’s theorem concerning representation of Boolean 
algebras.

§ 5 is devoted to general form of linear functionals on Ж -spaces and 
to weak convergence of elements. There are discussed the Riesz -Banach - Kakutani the
orem on the general form of linear functionals on C(Q), the Hildebrandt- 
- Fichtenholz - Kantorovitch theorem on the representation of linear functionals 
by integrals with respect to a finitely additive measures, and connections between 
this theorems, next, the Banach’s conditions for the weak convergence of ele
ments of G(Q), some properties of the first and the second conjugate of O(Q), 
and some properties of elementary functionals (i. e. functionals of the form 
£t(x) =  x(t) with fixed t). Finally, the Waher’s theorem concerning existence 
of Schauder basis in every separable space C (Q) is quoted.

§ 6 deals with properties of G(Q) for extremally disconnected Q. By the 
theorem of Nakano the lattice-completness of G(Q) is equivalent to extremal 
disconnectness of Q (i. e. to the statement that the closure of any open subset 
of Q is again open); a Banach space X  has extension property if and only 
if X  is equivalent to a space C (Q) with Q extremally disconnected (Naclibin 
[92], Kelley [72]).

§ 7 is devoted to various characterizations of the spaces O(Q); as an 
example the Clarkson’s linear - metric characterization is given, and other cha
racterizations are mentioned.

In the text, as well as in the bibliography, the ring properties of the 
spaces C (D) are scarcely mentioned.


