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Wstęp

Zagadnienia brzegowe stawiane są zwykle w następującej formie: 
dana jest klasa H funkcji określonych w pewnym obszarze U i dana jest 
pewna funkcja /  określona na brzegu dJJ — należy zbadać istnienie 
i jednoznaczność funkcji ii należącej do klasy H i takiej, że Ji(z) = f { z )  
dla zedTJ. Klasa H może być np. klasą rozwiązań pewnego równania 
różniczkowego lub całkowego, lub też pewną klasą funkcji analitycznych.

Okazuje się, że w wielu zagadnieniach problem ten jest źle posta
wiony; brzeg dU jest czasem za duży, czasem za mały, a właściwe sfor
mułowanie wymaga, aby funkcja /  była zdefiniowana na innym zbiorze, 
zależnym nie tylko od obszaru U, ale i od klasy H. Powstaje pytanie: 
jak taki zbiór powinien być określony?

W dwóch następnych rozdziałach omówimy pewne metody definio
wania takich brzegów właściwych dla danej klasy H.
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Tę część artykułu można czytać niezależnie od poprzedniej, na którą 
jednak będziemy się kilka razy powoływać (będzie ona oznaczona jako
[I]). Zachowujemy też wprowadzone tam oznaczenia (x). Część II zawiera 
mniej materiału, za to jest on dokładniej omówiony; bibliografia jest też 
pełniejsza.

VI. Brzeg Choqueta i brzeg Szyłowa

§6.1. Analogia między funkcjami nadharmonicznymi a wklęsłymi.
Eównanie Laplace’a w JRX ma postać równania różniczkowego zwyczaj
nego u" =  0, którego jedynymi rozwiązaniami są funkcje liniowe. Funkcje 
nadharmoniczne w tym przypadku są po prostu funkcjami wklęsłymi, 
a funkcje podharmoniczne — wypukłymi. Dla dwóch zmiennych oba te 
pojęcia nie pokrywają się, ale analogia pozostaje. Stanowiła ona nowy 
bodziec w teorii potencjału, głównie dzięki pracom Choqueta i Bauera. 
Pewne twierdzenia dotyczące zbiorów czy funkcji wypukłych znajdują 
bezpośrednie zastosowanie przy badaniu funkcji nadharmonicznych; 
ponadto wykorzystując istniejące analogie można przenieść i rozwinąć 
pewne koncepcje wypracowane w teorii funkcji wypukłych, gdzie często 
korzysta się z intuicji geometrycznej.

Dla lepszego zrozumienia tych analogii będziemy rozważać pewien 
model ogólny, który obejmuje dwa interesujące nas przykłady jako 
szczególne przypadki.

W dalszym ciągu X  oznaczać będzie przestrzeń topologiczną zwartą, 
a H  podprzestrzeń domkniętą przestrzeni &(X) spełniającą dwa nastę
pujące warunki:

(i) Jeżeli xxeX,  i xx Ф x 2, to h(xx) Ф Ji(x2) dla pewnego heR
(warunek separowania).

(ii) Funkcja stała 1 należy do H.
Obejmuje to oba nasze przykłady:
1° X  jest domknięciem obszaru organiczonego U cz RN, a H  jest 

klasą funkcji ciągłych na U, harmonicznych na U.
2° X  — К  jest zbiorem wypukłym i zwartym położonym w prze

strzeni liniowo topologicznej JE, a JBJ jest klasą wszystkich funkcji afinicz- 
nych (tzn. funkcji równocześnie wklęsłych i wypukłych) ciągłych na K. 
Funkcjami afinicznymi są w szczególności funkcje postaci

(6.1 ) Ji(x) =  !(ж) +  const,

d) W  cz. I zauważyliśmy następujący błąd na str. 186, wiersze 11 i 12: za
miast „obszar regularny” winno być „obszar regularny w sensie Poincare’go” . Obszar 
V  jest regularny w sensie Тогпеагё'до, jeżeli dla każdego zedV  istnieje kula otwarta К  
taka, że К  с  V  i zedK . Ponadto we wzorach (1.2) i (1.3) funkcje f a i ich całki 
powinny być skończone oraz ц >  0.
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gdzie | jest funkcjonałem liniowym na E, obciętym do К ; można udowod
nić, że funkcje te tworzą zbiór gęsty w II względem normy p|| =  
=  sup{|7&(a?)l: xeK}.

§ 6.2. Abstrakcyjne pojęcie brzegu. Znamy pojęcie brzegu z topologii: 
zbiór wspólnych punktów skupienia zbioru i jego dopełnienia. Ten brzeg 
nazywać będziemy dla odróżnienia brzegiem topologicznym. W dalszym 
ciągu będziemy mówić jeszcze o innych pojęciach brzegu, których kon
cepcja pochodzi z abstrakcyjnego traktowania zasady minimum (względ
nie maximum). Mianowicie, zasada minimum mówi, że każda funkcja 
z interesującej nas klasy osiąga swoje minimum na brzegu. Mamy tu na 
myśli brzeg topologiczny, ale nasuwa się pytanie, czy wypowiedzianego 
tu zdania nie można uznać za d e fin ic ję  brzegu odpowiadającego roz
patrywanej klasie funkcji.

Załóżmy, że X  i И  spełniają warunki (i), (ii).
Brzegiem zbioru X  względem Masy H nazywamy każdy zbiór A  za

warty w X  (niekoniecznie domknięty) taki, że dla dowolnej funkcji heH  
istnieje punkt z0eA, w którym funkcja ta przyjmuje swoje minimum, tzn.

(6.2) mi{h(x): x eX }  — h(z0).

(To jest warunek mocniejszy niż stwierdzenie, że mth =  mili.)
x  л

§ 6.3. Brzeg Choqueta. ’Załóżmy, że x jest ustalonym elementem 
zbioru X. Oznaczmy przez Xdx zbiór wszystkich probabilistycznych miar 
Badona p na X  takich, że

(6.3) y{h) — h(x)

dla dowolnego heH] zbiór ten jest niepusty, bowiem miara Diraca dx 
należy do niego, nadto jest to zbiór wypukły i zwarty w słabej topologii 
o[J/{X), <ё{Х)). Innymi słowy, obcinamy do zbioru E  funkcjonał Uniowy 
reprezentowany przez dx i szukamy wszystkich jego rozszerzeń (w sensie 
Hahna-Banacha) do funkcjonału na ^(X)  zachowujących normę. Z wa
runku (ii) wynika, że każde takie rozszerzenie jest nieujemne, bowiem 
jeżeli p jest miarą Badona na X,  |]/л|| =  1  oraz ^(1 ) =  Jp(dx) =  <5̂ (1) — 1 , 
to p >  0. x

Zbiór {x e X : pe => p =  dx} nazywa się brzegiem Choqueta i ozna
czany będzie przez дс {Х, H) lub, gdy H jest ustalone, przez dc X.

Zastanówmy się, czym jest brzeg Choqueta w rozpatrywanych przez 
nas przykładach.

1° Jeżeli X  =  U, to brzeg Choqueta jest zbiorem punktów regular
nych, tzn. dcX  — drU (patrz [I], §3.6). Udowodnimy, że jeżeh x eU , 
to xidcV.  Bozważmy dowolne otoczenie regularne V punktu x takie, że 
V c  U. Mech p(A)  — px (A n dV); wówczas реШХ1 ale p Ф dx, skąd
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x4daX.  Jeżeli xedrU, to na mocy twierdzenia Kiełdysza ([I], §4.8) 
istnieje funkcja u0eH taka, że uQ{x) — 0 oraz u0(y) >  0 dla у Ф x. Jeżeli у 
jest nieujemną i unormowaną miarą Eadona na X  oraz y(uQ) =  uQ{x) =  
=  0, to miara ta musi być skoncentrowana w punkcie x , tzn. у  =  dx, 
co oznacza, że xedc X.  Jeżeli natomiast x jest punktem nieregularnym, 
to istnieją: funkcja f € cś{dTJ) oraz ciąg xn€TJ zbieżny do x takie, że wartości 
Ухп (/) nie dążą do f(x). Oznacza to, że miary yx nie dążą do dx w słabej 
topologii a[^£(dU)1 ^{dU)). Ponieważ J£(dTJ) jest zbiorem zwartym, 
ciąg yXn musi mieć punkt skupienia y 0 Ф dx. Jeżeli jednak ueH, to 
y%n{u) -+u(x) =  6x(u)f zatem y 0(u) =  u(x) dla dowolnego ueH, co ozna
cza, że у 0еХЯх. Zatem ж nie należy do brzegu Choqueta.

Dowodzi się (przy założeniach (i) oraz (ii)), że dc X  jest rzeczywiście 
brzegiem względem klasy H  w sensie podanym w § 6.2.

Załóżmy, że rozpatrywana przestrzeń zwarta X  jest metryzowalna. 
Wówczas да(Х, H) jest najmniejszym brzegiem. Oznacza to, że dG( X , H) 
zawiera się w każdym innym brzegu i na to, aby xed0{ X , H) potrzeba 
i wystarcza, aby istniała funkcja TieH taka, że Ti(x) =  0 oraz 1i(y) >  0 
dla у Ф x. Wracając teraz do naszego przykładu, możemy wyjaśnić 
sens cytowanego twierdzenia Kiełdysza, mianowicie wyznacza ono brzeg 
Choqueta przestrzeni funkcji harmonicznych na Z7 i ciągłych na U, tzn. 
jest ono równoważne stwierdzeniu, że dc{U,H) =  drU.

2 °  Jeżeli X  =  К  i H  jest klasą funkcji afinicznych na К , to brzeg 
Choqueta jest zbiorem K e punktów ekstremalnych zbioru К  (punkt 
xeK  nazywa się 'punktem ekstremalnym, jeżeli on nie jest punktem wew
nętrznym żadnego odcinka o końcach leżących w K). Dla przykładu udo
wodnimy, że jeżeli xedc X,  to x jest punktem ekstremalnym. Przypuśćmy, 
że istnieją punkty x1eK, x2eK  takie, że xx Ф x2, x =  facxĄ- (1 — X)x2, 
0 <  Я <  1. JeżeU oznaczyć у =  ЯсЦ+ (1 — X) dX2, to y{f) — Я/(й?х) +  
+  (1 — Я)/(ж2) =  f {x)  dla doлvolnej funkcji feH,  skąd уеХЯх, chociaż
У 7*̂  .

§ 6.4. Brzeg Szyłowa. Brzegiem 8żyłowa (względem H) nazywamy 
najmniejszy brzeg domknięty (jeżeli taki zbiór istnieje). Brzeg ten ozna
czamy przez ds X  lub ds (X, H). Pojęcie to zostało pierwotnie wprowadzone 
dla podalgebr algebry ^(X),  ale struktura algebraiczna okazała się nie
istotna.

Pokazuje się przy założeniach (i) i (ii), że brzeg Szyłowa istnieje i jest 
domknięciem brzegu Choqueta, tzn. ds X  =  dc X.  W omawianych przez 
nas przykładach brzeg ten nie musi pokrywać się z brzegiem topologicz
nym. Z definicji brzegu Szyłowa wynika, że odwzorowanie ą> (h) =  h | ds X  
jest nieujemną izometrią przestrzeni H  na <р{Щ с  ^(д^Х), zatem każdy 
funkcjonał liniowy na H  odpowiada funkcjonałowi liniowemu na <p(H), 
a ten z kolei może być przedłużony z zachowaniem normy na ^ (ds X ).
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W szczególności, każdemu x e X  odpowiada co najmniej jedna miara 
[лх na ds X  taka, że \\/их\\ =  1  oraz

Jest to uogólnienie wzoru Poissona. Ponieważ l e H  i \\pix\\ =  fix(l) =  1, 
px musi być miarą probabilistyczną. Z założeń (i) oraz (ii) nie wynika jednak 
jednoznaczność tego przedstawienia (porównaj § 6.8). W rozpatrywa
nym przykładzie 1 ° \ix jest obcięciem miary harmonicznej do brzegu 
Szyłowa; odrzuca się zbiór d U\dr U, który ma miarę harmoniczną zero

§ 6.5. Zasada minimum. Pojęcie brzegu Choqueta rzuca nowe światło 
na zasadę minimum. Zwykłe sformułowanie „funkcja ciągła na U i nad- 
harmoniczna na TJ osiąga swoje minimum na dZ7” może być wzmocnione, 
gdy brzeg topologiczny dU zostanie zastąpiony przez brzeg Szyłowa 
ds U-, znacznie mocniejsze jest sformułowanie, w którym d8 U zastąpione 
jest przez brzeg Choqueta dc X.  Zachodzi mianowicie następujące twier
dzenie: każda funkcja ciągła na U i nadharmoniczna na U przyjmuje 
swoje minimum w punkcie regularnym (z twierdzenia Kiełdysza wynika 
nadto, że drU jest najmniejszym zbiorem o tej własności).

Odpowiada temu następujące twierdzenie dotyczące drugiego z in
teresujących nas przykładów: każda funkcja półciągła z dołu i wklęsła 
na zbiorze wypukłym i zwartym К  (w szczególności każda funkcja afi- 
niczna ciągła) przyjmuje swoje minimum w punkcie ekstremalnym 
zbioru K. Z uwagi na to, że w przestrzeni lokalnie wypukłej każdy punkt 
może być odseparowany od zbioru wypukłego i domkniętego przy po
mocy funkcji afinicznej (tzn. jeżeli x0<{A — convA, to istnieje heli  takie, 
że h(xo) =  0, h(x) >  1  dla x e A ), jako natychmiastowy wniosek otrzy
mujemy znane twierdzenie Kreina-Milmana: zbiór wypukły i zwarty 
jest najmniejszą wypukłą i domkniętą powłoką swoich punktów ekstre
malnych, tzn. К  =  eonyK e. Twierdzenie Kreina-Milmana jest więc 
pewnego rodzaju zasadą minimum i odpowiada powyższemu sformułowa
niu zasady minimum dla funkcji nadharmonicznych.

§ 6.6. Brzeg Choqueta jako zbiór typu Gd. Odpowiednie przykłady 
pokazują, że brzeg Choqueta nie musi być zbiorem borelowskim. Nato
miast jeżeli X  jest przestrzenią metryczną zwartą, to brzeg Choqueta 
musi być zbiorem Gd. Me wchodząc w szczegóły dowodu ogólnego, po
każemy to w dwóch interesujących nas przykładach.

1 ° Zbiór dr U jest zbiorem Gd, bowiem jest to zbiór punktów ciągłości 
funkcji Greena Gy przedłużonej na brzeg wzorem Gy{x) =  0 dla xedU 
(patrz [I], §4.2.)

(6.4)
8sx

dla heH.

([I], §4.6).
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2° Zbiór K e punktów ekstremalnych nie musi być domknięty; naj
prostszym chyba przykładem jest К  =  conv(M w В) с  В3, gdzie A  jest 
kołem, а В odcinkiem na prostej prostopadłej do płaszczyzny koła, któ
rego środek leży na brzegu tego koła. Natomiast K e musi być zbiorem Gó. 
Mianowicie, funkcja ciągła ip(x,y) — \{х^у)  transformuje К 2 =  К  x K  
na K.  Diagonala D — {(x ,x ) :  x eK }  jest domknięta w К 2, a więc jest 
zbiorem Gó, zatem K 2\ B  jest zbiorem Ka (sumą przeliczalnej ilości zbio
rów zwartych). Wynika stąd, że y)(K2\D) =  K \ K e jest Ka, skąd K e 
jest Gd.

§ 6.7. Reprezentacje barycentryczne punktów. Omówimy teraz do
kładniej przykład 2°. Miara Badona jest matematycznym uściśleniem 
pojęcia masy (patrz [I], § 4.3), można więc zastanawiać się nad pojęciem 
środka ciężkości miary. Jeżeli nośnik nieujemnej miary fi składa się ze 
skończonej ilości punktów x1} xn, to środek ciężkości określamy jako 
kombinację wypukłą

<p(p) = ^  У {Xfc) Xfc,
k=  1

Jeżeli ii jest dowolną miarą probabilistyczną na zbiorze wypukłym 
zwartym X , zawartym w przestrzeni lokalnie wypukłej E, to dowodzi się 
istnienia dokładnie jednego punktu x e X  takiego, że

(6.5) Ji(x) =  f  h(y)fi(dy)
x

dla dowolnego funkcjonału liniowego h określonego na E. Ponieważ 
/i{ 1) =  1 i funkcje postaci (6.1) są gęste w H, warunek (6.5) jest spełniony 
dla dowolnego heH. Możemy użyć formalnego zapisu

(6.6) x =  (p(/u) =  Jyfi(dy).
x

(Całka ta jest granicą ciągu sum, zbieżnych do x w słabej topologii, która 
wobec zwartości X  jest równoważna wyjściowej topologii). Innymi słowy, 
warunek (6.5) oznacza, że
(6.7) <5 xh =  fi(h)

dla każdego JieH, tzn. że fi<ffilx (patrz §6.3).
Element <p(/i) nazywa się środMem ciężkości miary /i. Funkcja <p 

odwzorowuje Jt{X)  na X  w sposób ciągły, nadto dla do
wolnego XeX.

Wzór (6.4) mówi, że każdy punkt x e X  jest środkiem ciężkości pewnej 
miary skoncentrowanej na brzegu Szyłowa (jest to zmodyfikowana forma 
twierdzenia Kreina-Milmana).
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Znacznie głębsze jest następujące twierdzenie Choqueta:
Każdy punkt zbioru wypukłego, zwartego i metryzowalnego X  jest 

środkiem ciężkości co najmniej jednej miary skoncentrowanej na zbiorze 
X e punktów ekstremalnych.

Innymi słowy, dla każdego x e X  istnieje miara probabilistyczna 
pxeJt(X)  taka, że px( X \ X e) =  0 oraz

Twierdzenie to może być udowodnione w następujących krokach: 
1° Istnieje funkcja g ciągła i ściśle wypukła na X,  tzn. taka, że wa

runki x Ф у i 0 <  t <  1 pociągają

w tym miejscu korzysta się z ośrodkowości przestrzeni # (X ).
2° Ha mocy twierdzenia Hahna-Banacha istnieje miara peXftx taka, 

że p(g) =  Qg{x), gdzie

3° Zbiór {x: g(x) =  Qg(x)} pokrywa się z X e.
4° p ( X \ X e) =  0.

Wynika stąd, że taka miara p spełnia żądane warunki.
Całe poprzednie rozumowanie można powtórzyć mutatis mutandis 

dla funkcji harmonicznych. Bolę funkcji ściśle wypukłej będzie pełnił 
potencjał, który nie jest harmoniczny w żadnym podobszarze. Ponieważ 
funkcje należące do ^{dTJ) mające przedłużenie ciągłe na U i harmoniczne 
na TJ tworzą zbiór gęsty w ^(dTJ), otrzymana miara p (skoncentrowana 
na drU) jest jednoznacznie określona, a zatem musi być miarą harmonicz
ną. Widzimy więc, że twierdzenie Choqueta jest odpowiednikiem twier
dzenia Evansa-Kelloga (patrz [I], § 4.6), że zbiór punktów nieregularnych 
ma miarę harmoniczną zero.

Jeżeli zbiór wypukły zwarty nie jest metryzowalny, to twierdzenie 
Choqueta pozostaje prawdziwe po odpowiednim przeformułowaniu, bo
wiem zbiór X e może nie być borelowski i zdanie ,,miara p jest skoncen
trowana na X e”  musi być odpowiednio interpretowane.

Twierdzenie Choqueta znajduje dość nieoczekiwane zastosowania 
w różnych działach matematyki tam, gdzie potrafimy efektywnie wyzna
czyć punkty ekstremalne danych zbiorów wypukłych i zwartych. Dwa 
przykłady omówimy w § 6.8 i § 7.4; znane są również zastosowania tego 
twierdzenia w teorii ergodycznej do reprezentacji miar niezmienniczych, 
w analizie (do twierdzenia reprezentacyjnego S. Bernsteina dla funkcji

(6.8)

g [ t x + ( l - t ) y ]  <  tg(x) +  { l - t ) g ( y ) j

Qg(x) =  inf{h(x): h ^  g , he Щ .
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pełno-monotonicznycli) i w teorii prawdopodobieństwa (do twierdzenia 
typu Lćvy’ego-Chinczyna o reprezentacji logarytmn transformaty La- 
place’a rozkładu nieskończenie podzielnego na [0 , oo]).

§ 6.8. Sympleksy nieskończenie wymiarowe. Przy dowodzeniu wzoru 
całkowego Martina (§ 7.4) będziemy korzystać z następującego twierdze
nia Choqueta:

Załóżmy, że E jest przestrzenią lokalnie wypukłą częściowo uporząd
kowaną, P  jest stożkiem elementów nieujemnych, a D jest zbiorem wy
pukłym, zwartym, metryzowalnym i takim, że JD =  P r\ H0, gdzie

H0 =  {xeE: ij(x) =  1}

jest hiperpłaszczyzną wyznaczoną przez pewien niezerowy funkcjonał liniowy 
określony na E. Wówczas następujące dwa warunki są równoważne:

1° E jest strukturą liniową, tzn. dla dowolnych dwóch elementów хгеЕ, 
xzeE istnieje ich supremum xxv x2eE.

2° Reprezentacja bary centry czna dowolnego punktu xeD  jest jedno
znaczna, tzn. dla dowolnego xeD  istnieje dokładnie jedna miara probabili
styczna JRadona na D, skoncentrowana na De i spełniająca (6.7).

Jeżeli E  jest przestrzenią skończenie wymiarową, to warunek 2° 
jest równoważny temu, że D jest sympleksem. Usprawiedliwia to nastę
pującą definicję: zbiór wypukły i zwarty JD nazywa się sympleksem, jeżeli 
spełniony jest warunek 1 °.

Pojęcie to okazuje się bardzo trafne. W § 7.4 pokażemy, że dla do
wolnego obszaru ograniczonego U i dowolnego punktu y0eU zbiór

{h e^ {U ) :  h >  0, h(y0) = 1 }

jest sympleksem.
Zbiór punktów ekstremalnych sympleksu JD nie musi być domknięty, 

a nawet może być gęsty w D. Natomiast znana jest ogólna postać symplek
su, dla którego zbiór punktów ekstremalnych jest domknięty. Mianowicie, 
niech X  będzie dowolną przestrzenią zwartą. Wówczas zbiór К  =  ^f(X)  
jest wypukły i zwarty w topologii a[J?(X), &(X)), a jego punkty ekstre
malne są miarami Diraca, tzn. K e =  {ó^: x eX }  — Ke. Zastanówmy się 
czym jest reprezentacja barycentryczna w tym przypadku. Niech veK. 
Wówczas istnieje miara p€J?(K)  skoncentrowana na K e taka, że

(6.9) v — j  dju(dd) =  J dxju'(dx),
kc x

gdzie p' jest miarą na X  odpowiadającą mierze p. Zatem 

v{f) =  j ó x{f)p'(dx) =  f f ( x ) p ’ (dx),
X  X
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a to odpowiada twierdzeniu reprezentacyjnemu Bieszą. Zatem p,' =  v 
i widzimy, że miara [л jest jednoznacznie określona za pomocą wzoru 
(6.9), co znaczy, że К  jest sympleksem. Ponadto dowodzi się, że każdy 
sympleks z domkniętym zbiorem punktów ekstremalnych można otrzy
mać w taki sposób.
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VII. Brzeg Martina

§ 7.1. Pochodna normalna funkcji Greena i twierdzenie Riesza- 
Herglotza. Osoba spotykająca się po raz pierwszy z brzegiem Martina 
napotyka zwykle na trudności pojęciowe; z tego powodu poświęcamy 
sporo uwagi pewnym klasycznym wynikom, których naturalnym uogól
nieniem są koncepcje Martina.

Załóżmy, że U jest ustalonym obszarem ograniczonym w BN, N >  2. 
Chodzi o skonstruowanie przestrzeni metrycznej zwartej M  zawierają
cej U jako podzbiór otwarty gęsty i takiej, że zbiór

dMU =  M \U ,
zwany brzegiem Martina obszaru U, daje możhwość dobrej reprezentacji 
całkowej funkcji harmonicznych dodatnich.

Zanim przejdziemy do właściwej definicji, zwróćmy uwagę na to, 
że zbiór dU (brzeg topologiczny w BN) nie jest wyznaczony jednoznacznie 
przez własności topologiczne zbioru U, lecz zależy również od jego struk
tury metrycznej. Jeżeli dwa obszary na płaszczyźnie są konforemnie 
równoważne, to przestrzenie funkcji harmonicznych, podobnie jak i prze
strzenie funkcji nadharmonicznych, są dla obu obszarów równoważne, 
pomimo, że brzegi tych obszarów mogą być różne i to zarówno z punktu 
widzenia topologicznego, jak i z punktu widzenia teorii potencjału (jeden 
obszar może być regularny, a drugi nie). Natomiast brzeg Martina zależy 
tylko od własności przestrzeni Ж (U) i a nie zależy bezpośrednio
od struktury metrycznej obszaru.
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Przestrzeń metryczną M  otrzymujemy uzupełniając (metodą Can- 
tora) zbiór U względem pewnej metryki równoważnej z wyjściową to
pologią; chodzi o to, aby z wielu możliwych uzupełnień wybrać najlepsze 
z punktu widzenia teorii potencjału.

Aby zdefiniować takie najlepsze uzupełnienie musimy się zastanowić, 
jak można przedstawić punkty x obszaru U przy pomocy funkcji nadhar- 
monicznych. W naturalny sposób narzuca się użycie funkcji Greena, 
która mogłaby w jakiś sposób reprezentować swój biegun x. Okazuje się, 
że funkcja Greena jako taka jest nieprzydatna do tego celu, bowiem 
dla ustalonego yeTJ, Gx(y) dąży do zera przy x dążącym do jakiegokol
wiek z0€drU (patrz [I], § 4.2). Z tego powodu modyfikuje się odpowiednio 
funkcję Greena i wprowadza się nowe (niesymetryczne) jądro na U x  U 
następującym wzorem:

Kx(y) =  K(x ,  У) =

G(x, y) 
G(x, y0) 

0 

1

gdy ж ф у о,

gdy х =  y0 Ф у ,
gdy ж =  y0 =  у,

gdzie y0 jest dowolnym ustalonym punktem obszaru U ; jak zobaczymy 
później, dobór tego punktu jest nieistotny z punktu widzenia dalszych 
rozważań, ale punkt ten musi być ustalony.

Jeżeli ustahmy x i х Ф y0, to G{y0, x) jest stałą i K (x ,y )  jest funkcją 
nadharmoniczną zmiennej y. Jeżeli natomiast у jest ustalone, to K(x ,  y) 
jest funkcją ciągłą zmiennej x na U. Jeżeli у =  у0, to K { x ,y )  — 1 
dla xeU', jeżeli у Ф y0, xn ->x, х Фу, х ф y0, to G(xn, y) -> G(xj y) 
i G{xn, y0) -> G{x, y0), skąd K {xn, y) -> K{x ,  y). Ponadto jeżeli xn 
-> У о Ф У, toG(xn, y0) -> ooi K{xn, y) 0 =  K {y 0, y); jeżeli -> у Ф y0, 
to K{xn, y) -> oo =  K{y ,  y); wreszcie jeżeli xn -> у =  y0, to K{xn, yQ) =  
=  1  =  K (y 0, y0).

Aby lepiej zrozumieć wzór całkowy Martina zauważmy, że gdy 
brzeg obszaru jest dostatecznie gładki, zzdTJ i G(z, y) =  G(z, y0) =  0 
oraz x dąży do г po normalnej wewnętrznej, to

hmK(x ,  z) =  lim
X —>Z Ж— У2

[G{x, y)~G{z,  у Щ х - z )  
[G(x, y0)—G{z, y0) ] j ( x - z )

('dG[dn){z>y) 
{dGldn)(ZiVo) ‘

Z drugiej jednak strony z identyczności Greena wynika, że rozwiązanie 
zagadnienia Dirichleta wyraża się wzorem

- /
dG(z, y) 

dn
f(z)a(dz),(7.1) Щ у )
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gdzie (oN dane jest wzorem. (1.5), zatem — cc>xl{dGjdn) jest gęstością miary 
harmonicznej py względem miary powierzchniowej a. W szczególności 
dla knli -~a>ff(dG/dn) jest jądrem Poissona.

Z porównania tych wzorów wynika, że jądro Poissona można zapi
sać jako granicę jąder K x(y), gdy x zbliża się do odpowiedniego pnnktn 
brzegowego, a y0 jest środkiem odpowiedniej knli. Jeżeli nie założymy 
gładkości brzegu, to pochodna dGjdn i granica UmKx(y) nie muszą istnieć,

£C—
natomiast punkty brzegu Martina definiujemy rozpatrując ciągi xn (nie
koniecznie zbieżne) podchodzące do brzegu, dla których odpowiednie 
ciągi jąder K(xn, y) są zbieżne. Następnie dla każdego punktu z należą
cego do brzegu Martina definiuje się jądro K z(y), które jest uogólnieniem 
jądra Poissona. Eeprezentacja całkowa Martina, którą omówimy dokład
niej w § 7.4, pozwala przedstawić dodatnie funkcje harmoniczne w postaci

(7.2) u{y) =  J Kz{y)X{dz),
dMu

gdzie Я jest pewną nieujemną miarą borelowską na dMJJ. Zwykły wzór 
Poissona dla koła daje reprezentację postaci

(7.3) u ( y ) =  f  E,(y)f(z)dz,
дЛ

gdzie K s(y) jest jądrem Poissona, /  jest dowolną funkcją ciągłą i nieujem
ną na дЛ, а, u jest rozwiązaniem zagadnienia Dirichleta przy obłożeniu/. 
Porównanie wzorów (7.2) i (7.3) prowadzi do wniosku, że w tym wypadku 
miara X jest absolutnie ciągła względem długości luku, a gęstość miary X 
jest równa f(z). Sytuacja jest więc tu inna niż przy reprezentacji całkowej

и(У) =  / / ( з ) Ы ^ ) ,
eu

gdzie fiy jest miarą harmoniczną punktu y, bowiem we wzorze (7.2) para
metr у występuje nie przy mierze, a przy funkcji całkowanej.

Eeprezentacja całkowa (7.2) jest uogólnieniem następującego twier
dzenia Eiesza-Herglotza:

Na to, aby funkcja u była harmoniczna i dodatnia na Л potrzeba i wy
starcza, aby istniała nieujemną miara JRadona v na brzegu дЛ taka, że 
IMI =  w(0) oraz

u{y) — f  K z(y)v(dz)-,
дЛ

miara v jest wyznaczona jednoznacznie przez u.
Jądro Poissona K x(y) jest funkcją harmoniczną dodatnią na Л

oraz
]hnKx(y) =  0
У —yZ



160 Z. Ciesielski i Z. Semadeni

dla dowolnego punktu г brzegu дЛ z wyjątkiem z =  ж; w punkcie ж funkcja 
K x(y) ma biegun. Wynika stąd w szczególności, że całka jądra K x(y) 
po brzegu дЛ względem długości luku równa się zero i funkcja K x{y) 
nie może być przedstawiona w postaci (7.3). Natomiast w twierdzeniu 
Herglotza dopuszczone są miary v, które nie są absolutnie ciągłe wzglę
dem długości luku. Na przykład dla miary Diraca v =  óx, gdzie хедЛ, 
otrzymujemy

К Х(У) =  f  K z(y) dx{dz).
дЛ

Miary Diraca mają następującą własność minimalności: jeżeli 0 <  
<  у <  dx, to istnieje stała c >  0 taka, że /л — cdx. Wynika stąd, że jądro 
Poissona ma analogiczną własność minimalności, która odgrywa bardzo 
ważną rolę w reprezentacji całkowej Martina. Mianowicie, jedynymi funk
cjami harmonicznymi dodatnimi majoryzowanymi przez jądro Poissona 
są funkcje proporcjonalne do tego jądra.

§ 7.2. Definicja brzegu Martina. Zakładamy w dalszym ciągu, że U 
jest obszarem ograniczonym w BN, N  >  2. Oznaczmy przez A zbiór 
wszystkich funkcji borelowskich na U takich, że 0 < /(ж ) <  oo dla xe TJ, 
oznaczmy dalej

U =  {.Kx: xeU},

a przez U oznaczmy domknięcie zbioru U w zbiorze A względem zbież
ności punktowej, tzn. U jest zbiorem wszystkich funkcji /  na U, które 
dadzą się zapisać w postaci

f (y)  =  lim К  (xn, у ) (у * U),
n—>00

gdzie xneTJ (n — 1 ,2 , . . . ) .  Oznaczmy wreszcie

Q(f, 9) =  f
u

\f(y)-g(y)\
i + ' \ f ( y ) —g(y)\

dy

dla / ,  geU. Wówczas q jest metryką w U (jeżeh g(f, g) =  O to f  =  g 
prawie wszędzie, skąd f  — g wszędzie).

Będziemy pisać xn -+dU, gdy dla dowolnego zbioru V e@c{ZJ) pra
wie wszystkie wyrazy ciągu xn należą do U\V.

Konstrukcja brzegu Martina opiera się na następującym lemacie: 
jeżeli xn -> dU, to istnieje podciąg хП]с taki, że ciąg K(xnjc, y) jest niemal 
jednostajnie zbieżny do pewnej funkcji harmonicznej dodatniej na TJ. 
Ta własność normalności wynika z nierówności Harnacka

r -  \x—y0\ N — 2  <  U(X) <  Г+  \Х~Уо\ f N ~ 2 
(r + l^ -y o l)^ -1 r ^  u(y0) ^  { r - \ x - y 0\)N~l r
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(która zachodzi, gdy ueJt(U), u >  0, 0 <  r <  r0, \y0 — x \ < r  i {y: 
\y — ?/оI <  r0} cz U) i z następujących faktów: (1) KXn(y) ^  0 dla yeTJ,
(2 ) KXn(y0) =  1, (3) dla dowolnego Ve@c(U) prawie wszystkie funkcje 
K Xn są harmoniczne na V (bieguny xn są poza V). Z drugiej strony, jeżeli 
xn -> x i x e U, to Kx -> K x. Wynika stąd, że ueU \U  wtedy i tylko wte
dy, gdy u jest funkcją harmoniczną na U oraz ueU.

Przestrzeń U z metryką g jest zwarta, a odwzorowanie x -> Kx jest 
iiomeomorfizmem z U na zbiór U, który jest otwarty i gęsty w U.

Dla dowodu zauważamy, że odwzorowanie x -> K x jest jednojedno- 
znaczne dla xe U. Jeżeli xn -> x0 i x0 e U, to na mocy twierdzenia Lebesgue’a

(7.4) g(KXn, K Xo) ^  0.

Aby udowodnić ciągłość odwzorowania odwrotnego załóżmy, że xneU, 
x0eTJ oraz że warunek (7.4) jest spełniony. Gdyby ciąg {a?n} nie dążył 
do x0, to albo pewien podciąg dążyłby do pewnego punktu x' różnego 
od x0 i odpowiednie jądra dążyłyby do K x> zamiast do K x , albo mieli
byśmy xn —> d U, skąd granica ciągu K x byłaby harmoniczna na U i nie 
mogłaby być równa funkcji K X(j. __ _

Pozostaje jeszcze do wykazania, że zbiory U i U\U  są zwarte. Za
łóżmy, że f neU. Z definicji zbioru U wynika, że istnieją punkty xneTJ 
takie, że g(gn, f n) <  l/w> gdzie gn =  K Xn. Wówczas albo ciąg xn ma punkt 
skupienia x0 e U, skąd

Qidnj-i 7£ж0) “  ̂0 oraz gifnjęi 75ГXo) —> 0

dla pewnego ciągu wskaźników nk -> oo, albo xn -> d TJ i rodzina K Xn 
jest normalna, tzn. gn]c -> /0 i f 0eU\U, skąd Q(fnjc,fo) -> 0- Wynika stąd, 
że U jest przestrzenią zwartą. Jeżeli f neU\U, to pierwszy z tych przy
padków nie może mieć miejsca i {fn} ma punkt skupienia w U\U. Zbiór 
U\U  jest więc też zwarty, zatem zbiór U jest otwarty w U.

Jeżeli identyfikujemy zbiory U i U, to zbiór U\U  może być uznany 
za brzeg Martina. Wygodniej jednak jest przyjąć definicję następującą: 
ciąg {xn} {xn€ U) nazywa się ciągiem fundamentalnym (w sensie Martina), 
jeżeli xn ^dTJ oraz ciąg Kx jest zbieżny w Ł7; dwa ciągi fundamentalne 
{xn} i {xn} są równoważne, gdy K x i Kx>n dążą do tej samej funkcji w U. 
Eelacja równoważności jest zwrotna, symetryczna i przechodnia w klasie 
ciągów fundamentalnych, dzieli więc tę klasę na rozłączne zbiory; każdy 
taki zbiór ciągów fundamentalnych wzajemnie równoważnych jest punk
tem brzegu Martina. Ciąg fundamentalny w sensie Martina nie musi być 
zbieżny do pewnego punktu brzegowego, ani ciąg zbieżny nie musi być 
fundamentalny.

Prace Matematyczne IX. 2 11



162 Z. Ciesielski i Z. Semadeni

Brzeg Martina będziemy oznaczać symbolem dMU. Jeżeli zedMU 
i jeżeli z odpowiada ciągowi fundamentalnemu {xn}, to definiujemy

K z{y) =  Km KxJy) .

K z jest więc pewną funkcją harmoniczną dodatnią na U, nadto Kz{y0) =  1 
i K zeU\U. Odwzorowanie z -> K z przeprowadza dM U na U\U w sposób 
wzajemnie jednoznaczny, możemy więc określić

dla же Ж =  U kj dMXJ i zeM.  Z udowodnionego powyżej twierdzenia wy
nika, że M jest przestrzenią metryczną zwartą, a U jest podzbiorem 
otwartym i gęstym w M. Można więc powiedzieć, że M  jest uzupełnieniem 
zbioru U względem metryki (7.6).

Warto zauważyć, że brzeg Martina nie zależy od wyboru punktu y0. 
Istotnie, załóżmy, że y1 e TJ i y0 Ф yx. Oznaczmy

Jeżeli ciąg K Xn(y) jest zbieżny dla każdego yeTJ, to ciąg K Xn(yx) jest też 
zbieżny, więc ciąg K Xn(y) jest zbieżny dla у e U. Podobnie zbieżność ciągu 
K Xn pociąga zbieżność ciągu KXfi. Fundamentalność ciągu {xn} nie zależy 
więc od wyboru punktu y0.

Jeżeli z e dM U, to funkcja K z jest wyznaczona przez punkt z z dokład
nością do stałej multiplikatywnej, bowiem jeżeli y0 zastąpimy przez уг, 
to K z(y) =  cKz(y), gdzie c~x — K z(yx) >  0. Warunek unormowania 
K z{y0) =  1  zmienia się na K'z{yx) =  1 .

§ 7.3. Brzeg Martina obszaru płaskiego. Jeżeli U jest kołem, tzn. * 
U — A, to brzeg Martina może być zidentyfikowany z brzegiem topolo
gicznym, bowiem jeżeli ooneA, xn -> dA, to ciąg jest fundamentalny w sen
sie Martina wtedy i tylko wtedy, gdy jest zbieżny do pewnego punktu 
brzegu dA. Jako punkt y0 obieramy np. środek koła.

Fakt ten pozwala wyznaczyć brzeg Martina dowolnego obszaru 
jednospójnego U, o ile znamy odwzorowanie konforemne q> z A na Z7. 
Oznaczmy y0 =  (p(0)eU. Wówczas funkcja Greena koła A przechodzi 
w funkcję Greena obszaru U oraz

(7.5)

wówczas

в и(ч>(я),<Р(У)) K V(V(X), <p(y));
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wynika stąd, że ciąg xn jest fundamentalny w sensie Martina w U wtedy 
i tylko wtedy, gdy ciąg <p(xn) jest fundamentalny w U. Oznacza to, że 
można rozszerzyć cp do uzupełnień obu obszarów i otrzymać w ten sposób 
homeomorfizm z d A na dM U.

Kompletną charakteryzację topologiczno-metryczną punktów brzegu 
Martina obszaru jednospójnego i ograniczonego na płaszczyźnie można 
otrzymać stosując teorię Caratheodory’ego tzw. końców pierwszych (Pri- 
mende). Pojęcie to można zdefiniować w terminach topologii ogólnej, 
ale definicji tej nie będziemy tu formułować, bowiem jest dość zawikłana. 
Podstawowe twierdzenie Caratheodory’ego orzeka, że ciąg yn jest zbieżny 
do pewnego końca pierwszego wtedy i tylko wtedy, gdy ciąg y~l {yn) 
jest zbieżny do pewnego punktu na brzegu koła A. Innymi słowy, istnieje 
naturalna odpowiedzialność pomiędzy końcami pierwszymi a punktami 
brzegu Martina.

Podamy teraz dwa przykłady, w których brzeg Martina może być 
opisany prosto i sugestywnie.

Oznaczmy przez U0 półkole {rel&: 0 < r < l , 0 < # < 7r} (rys. 1). 
Wówczas dMU0 — dU0, tzn. brzeg Martina można zidentyfikować z brze
giem topologicznym. Funkcja <p(z) — z2 odwzorowuje konforemnie obszar 
U0 na obszar

U =  {re**: 0 < r  < 1 , 0  <  & <  2n},

który jest kołem z wyjętym promieniem (rys. 2). U jest obszarem regu-

Rys. 1

larnym, zagadnienie Dirichleta ma rozwiązanie I l f  przy dowolnym obło
żeniu /  ciągłym na dU. Odwzorowanie konforemne <p: U0-> U dane wzo
rem <p(z) — z2 indukuje odwzorowanie

dane wzorem {0v)(z) =  v(<p(z)) dla реЖ^(Л). Jeżeli 0 <  g <  1, to punkty 
zx =  q i 02 =  — q zbioru TJQ (rys. 1) przechodzą na ten sam punkt z =  q2 
zbioru U, zatem dowolna funkcja w =  0{v), gdzie V€J^^(U), musi speł
niać warunek symetryczności
(7.7) w {o) =  w { - q)
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dla O <  q <  1. Wynika stąd, że Ф odwzorowuje Ж ^{и)  na podzbiór 
właściwy przestrzeni Ж^ ( U0) złożony z funkcji spełniających waru
nek (7.7).

Ponieważ oba punkty q i — q należą do brzegu Martina obszaru U0 
oraz istnieje homeomorfizm cp: dMU0 -> dMU wyznaczony przez odwzo
rowanie konforemne cp: U0-^U,  więc punkt q2 zbioru dU „rozszczepia” 
się na dwa punkty brzegu Martina. Do punktu q2 można podejść punktami 
obszaru U z dwóch stron; ciągi podchodzące z góry odpowiadają jednemu 
punktowi brzegu Martina, ciągi podchodzące z dołu odpowiadają1 drugie
mu. Ponadto jeżeh ёп\  0, to

2» =  ea i <  =  e2,
ale dowolny luk zawarty w Z7 i łączący punkty zn i z'ń ma długość większą 
od 2 q2, tzn. punktów tych nie można połączyć łukami dowolnie krótkimi.

W rozpatrywanym przykładzie widzieliśmy, że punkt z brzegu to
pologicznego może odpowiadać dwóm punktom brzegu Martina; mamy tu 
zjawisko „rozszczepiania”  punktów brzegu dU. Pokażemy teraz przykład, 
w* którym wiele punktów brzegu dU odpowiada jednemu punktowi brze
gu Martina, tzn. mamy zjawisko „sklejania” .

Rozpatrzmy kwadrat I  — {(x , у ): 0 < ж < 1 , 0 < : у < 1 }  z usunię-
f 1  1  1tymi prostokątami A n =  \{x ,y ) : ----------<  x <  — , 0 <  у < 1 — ---------
{ 2w + l  2 n n-f- 1

zbiór V =  I\ [J A n jest otwarty i spójny (rys. 3).

Rys. 3

Wówczas żaden punkt wnętrza odcinka o końcach (0 ,0) i (0 ,1 ) 
nie jest osiągalny po łuku od wnętrza obszaru i cały ten odcinek odpo
wiada jednemu punktowi brzegu Martina.

§ 7.4. Funkcje minimalne i reprezentacja całkowa Martina. Funkcja 
и еЖ ( U) nazywa się funkcją minimalną, jeżeli u >  0 oraz dla dowolnej 
funkcji хсЖ (и)  takiej, że 0 <  v <  u istnieje stała e taka, że v =  cu.
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Martin udowodnił, że jeżeli u jest funkcją minimalną oraz u(y0) =  1, 
gdzie y0 jest ustalonym punktem z konstrukcji brzegu Martina, to istnieje 
zedMU takie, że h =  Kz. Innymi słowy, wszystkie funkcje minimalne 
są granicami ilorazów odpowiednich jąder Greena. Odwrotne twier
dzenie nie jest jednak prawdziwe (Martin podał przykład obszaru V w P s, 
dla którego pewne funkcje K 2, zedMU, nie są minimalne).

Oznaczmy przez dM U zbiór punktów z należących do brzegu Martina 
dM TJ, dla których funkcja K z jest minimalna. Zbiór ten nie musi być 
domknięty, ale z dalszych rozważań wynika, że musi być on zbiorem G6 
(por. § 6.6).

Głównym wynikiem teorii jest następujące twierdzenie Martina (1941): 
dla każdej funkcji u harmonicznej i dodatniej na obszarze ograniczonym TJ 
(TJ <=■ R"v , N  >  2 ) istnieje dokładnie jedna nieujemna miara Eadona v na 
dM U skoncentrowana na dM(j TJ i taka, że

ponadto |M| == u(y0).
Bardzo efektowne jest odkrycie Choqueta, że powyższa reprezentacja 

całkowa Martina jest szczególnym przypadkiem twierdzenia o reprezen
tacji barycentrycznej punktów zbioru wypukłego zwartego omówionej 
w §6.7 i § 6.8. Mianowicie, oznaczmy

Wówczas E  jest przestrzenią liniowo-topologiczną lokalnie wypukłą 
metryzowalną z topologią zbieżności niemal jednostajnej na U ; ponadto E 
jest strukturą liniową, P  jest stożkiem elementów nieujemnych- (por. §2.3), 
a D jest zbiorem wypukłym i zwartym (na mocy twierdzenia Harnacka). 
Łatwy rachunek pokazuje, że na to, aby funkcja u należąca do D była 
punktem ekstremalnym zbioru D  potrzeba i wystarcza, aby była mini
malna w sensie Martina. Ponieważ E jest strukturą, więc na mocy twier
dzenia z § 6.8 dla dowolnej funkcji uel) istnieje dokładnie jedna miara v 
na zbiorze De punktów ekstremalnych zbioru D taka, że

skąd i  (u) =  fłj(v)v(dv) dla dowolnego funkcjonału liniowego | na E. 
W szczególności, jeżeli podstawimy £(v) =  v(y) dla veE, to otrzymujemy

u(y) =  /  Kz{y)v(dz);
dMQu

p  =  {иеЖ{Е),  U^  0}, E =  {иг— u%: игеР, U^eP}
oraz

D =  {ueP: u(y0) =  1}.
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(jest to całkowanie po pewnej przestrzeni funkcyjnej, zmienną całkowa
nia jest nie punkt y, lecz funkcja v). Ze względu na wzajemnie jednoznaczną 
odpowiedniość między elementami zbiorów De i dM(j U otrzymujemy już 
bezpośrednio wzór Martina. Warto jeszcze zauważyć, że trudną częścią 
dowodu twierdzenia Martina jest nie istnienie miary v, lecz jej jednoznacz
ność; w przedstawionym tu dowodzie jednoznaczność wynika z tego, 
że zbiór D jest sympleksem na mocy omówionego w § 6.8 twierdzenia 
Choqueta.
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