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ΠΕΡΙΛΗΨΗ.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η σύντομη παρουσιάση της Αρμονικής Ανάλυσης σε Ομάδες καθώς και κάποιων χαρακτηριστικών Εφαρμογών που αυτή βρίσκει
σε άλλους κλάδους των Μαθηματικών Μιλώντας γενικά, οι Εφαρμογές αυτές προκύπτουν έπειτα
από κατάλληλη κατ’ αρχήν επιλογή μίας τοπικά συμπαγούς τοπολογικής ομάδας Έπειτα, χρησιμοποιώντας εργαλεία της γενικής θεωρίας, μπορεί κανείς να καταλήξει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα καθώς και να επιλύσει δύσκολα προβλήματα
Έτσι, με τη βοήθεια της Ανάλυσης Fourier στην ομάδα

εφοδιασμένη με τη δια-

κριτή τοπολογία αποδεικνύουμε το θεώρημα του Roth το οποίο αναφέρεται στην εκτίμηση του
πλήθους των στοιχείων ενός συνόλου

, όπου

έχει μη τετριμμένες αριθμητικές προόδους μήκους

Επιπλέον, δουλεύοντας πάνω από την ομά-

δα

(μεγάλο) όταν αυτό δεν περι-

, η οποία εφοδιάζεται με την τοπολογία που προκύπτει από την αντίστοιχη με-

τρική γινόμενο, εισάγουμε Πιθανοθεωρητικές μεθόδους στην Αρμονική Ανάλυση Με τα εργαλεία αυτά, αποδεικνύουμε δύο γνωστά θεωρήματα της Κλασικής Αρμονικής Ανάλυσης, τα οποία
αναφέρονται στο μέγεθος του μέτρου των συντελεστών Fourier συνεχών συναρτήσεων και μιγαδικών μέτρων στο

Μία επίσης ενδιαφέρουσα Εφαρμογή στην Κλασική Ανάλυση παρέχεται

στο τελευταίο Κεφάλαιο της εργασίας και αφορά την κατασκευή συναρτήσεων που είναι συνεχείς στο μοναδιαίο κύκλο, αλλά πουθενά παραγωγίσιμες
Πλην όμως των Εφαρμογών της, η θεωρία καθ’ εαυτή παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής παρουσιάζουμε ένα από τα πιο κλασικά της θεωρήματα, γνωστό
και ως Θεώρημα του Cohen, το οποίο χαρακτηρίζει το σύνολο των μιγαδικών μέτρων Borel
, όπου

είναι μία αυθαίρετη τοπικά συμπαγής τοπολογική ομάδα, τα οποία είναι ταυ-

τοδύναμα ως προς τη συνέλιξη, δηλαδή ικανοποιούν τη σχέση

Λέξεις κλειδιά
Ανάλυση Fourier, Ταυτοδύναμα Μέτρα, Πιθανοθεωρητικές Μέθοδοι, Προσθετική Συνδυαστική,
σειρές lacunary
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ABSTRACT.
The objective of this Thesis is to present briefly Harmonic Analysis on Groups and some
of its characteristic Applications in other branches of Mathematics Roughly speaking, these Applications are the result of an appropriate choice of a Locally Compact Abelian group Then, by using tools from the general theory, one can reach to interesting conclusions and solve difficult
problems
Thus, with the aid of Fourier Analysis on the Group

, equipped with the discrete

topology we prove Roth’s Theorem, which refers to an estimation of the cardinal of a set
, where
length

(is big enough), non containing non trivial arithmetic progressions of

Furthermore, working on the Group

, equipped with the topology which is

derived from the corresponding product metric, we introduce Probabilistic Methods in Harmonic
Analysis Having these tools, we prove two theorems in Classical Harmonic Analysis about the size of magnitude of Fourier coefficients of continuous functions and complex measures on

An

additional Application in Classical Analysis is provided in the last Chapter of this Thesis and it
refers to the construction of functions that they are continuous on the unit circle but nowhere differentiable
Despite of its Applications, theory itself is quite interesting Hence, as part of this work,
we present one of its most classic theorems, known as Cohen’s Theorem This theorem characterrizes the set of all complex Borel measures

, where

is an arbitrary Locally Compact

Abelian group, which are idempotent with respect to convolution, that is they have the property,

Key words
Fourier Analysis, Idempotent Measures, Probabilistic Method, Additive Combinatorics, lacunary
Series
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ.

Εξώφυλλο.
Σχήμα

“ Ένα απλό γραμμικό σύστημα ”

Σχήμα

“Σχηματική περιγραφή του “αλγόριθμου” διαμέρισης του συνόλου

πτωση όπου

Με τη βοήθεια του σχήματος γίνεται εύκολα αντιληπτο πως το λήμμα μπο-

ρεί να διατυπωθεί για μία οποιαδήποτε πρόοδο μήκους
Σχήμα

για την περί-

και διαφορά

”

“Γραφήματα τεσσάρων συναρτήσεων που παράγονται από την πρόταση

συναρτήσεις αυτές είναι συνεχείς στο

και πουθενά παραγωγίσιμες ”
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

(

το σύνολο όλων των ακολουθιών

)

η συνάρτηση με πεδίο όρισμου το

που είναι τέτοιες, ώστε να ισχύει

και τιμές στο

για κάθε ακολουθία
,η

νοποιούν τη σχέση
το

Αποδεικνύεται ότι για οποιοδήποτε

είναι νόρμα, ενώ το ζεύγος
το σύνολο όλων των

είναι ένας χώρος Banach
, όπου

, για

Αυτή ορίζεται ως εξής,

είναι ένας χώρος Banach, τα οποία ικα-

Το σύνολο αυτό αναφέρεται και ως “μπάλα” με κέντρο

με ακτίνα
αν

, όπου

είναι ένας χώρος Banach, τότε με

συμβολίζουμε το ελά-

χιστο κλειστό σύνολο (με την έννοια του “περιέχεσθαι”) ως προς την τοπολογία που επάγεται από
την νόρμα
αν

, όπου

είναι ένας χώρος Banach, τότε με

στο κλειστό σύνολο (με την έννοια του “περιέχεσθαι”) ως προς την

συμβολίζουμε το ελάχιτοπολογία

το σύνολο των συνόλων Borel πάνω από μία LCA ομάδα
το σύνολο όλων των φραγμένων, μιγαδικών μέτρων Borel πάνω από την LCA ομάδα

η συνάρτηση με πεδίο ορισμού το
της σχέσης,

για κάθε

ότι το ζεύγος

και τιμές στο
Αποδεικνύεται ότι η

που ορίζεται μέσω
είναι νόρμα και

αποτελεί χώρο Banach

το μέτρο Haar πιθανότητας πάνω από την συμπαγή αβελιανή ομάδα , δηλαδή εκείνο το
θετικό μέτρο Borel που είναι αμετάβλητο στις μετατοπίσεις με την επιπλέον ιδιότητα,
(

)

το σύνολο των συναρτήσεων που έχουν την ιδιότητα
13

η συνάρτηση με πεδίο ορισμού το
της σχέσης,

και τιμές στο

για κάθε

,η

που ορίζεται μέσω
Αποδεικνύεται ότι για κάθε

είναι νόρμα καθώς και ότι το ζεύγος

αποτελεί χώρο Banach

το σύνολο των συνεχών μιγαδικών συναρτήσεων πάνω από μία LCA ομάδα
η συνάρτηση με πεδίο ορισμού το
σχέσης,

για

θώς και ότι το ζεύγος

και τιμές στο

που ορίζεται μέσω της

Αποδεικνύεται ότι η συνάρτηση

αποτελεί νόρμα κα-

είναι ένας χώρος Banach

η δυϊκή ομάδα μίας LCA ομάδας
ο μετασχηματισμός Fourier μίας συνάρτησης
με

, δηλαδή η συνάρτηση

,

για
το σύνολο των συναρτήσεων που είναι μετασχηματισμοί Fourier κάποιας συνάρτησης
με την επιπλέον ιδιότητα ότι
η χαρακτηριστική συνάρτηση ενός συνόλου

Στην περίπτωση όπου

, γράφουμε

αντί για
ο μοναδιαίος (μιγαδικός) κύκλος, ή ισοδύναμα, ο χώρος πηλίκο
το σύνολο των ακολουθιών με όρους ίσους με
δεδομένης μίας αβελιανής ομάδας

ή

και ενός συνόλου

, με

συμβολίζουμε την

ελάχιστη ομάδα (ως προς τη σχέση του “περιέχεσθαι”) που περιέχει το σύνολο
δεδομένου ενός συνόλου , με

συμβολίζουμε το ελάχιστο κυρτό σύνολο (ως προς

τη σχέση του “περιέχεσθαι”) που περιέχει το
η

οστή συνάρτηση Rademacher που ορίζεται πάνω από το σύνολο

συμβολίζουμε την
η

Με

οστή συνάρτηση Rademacher πάνω από το σύνολο

οστή συνάρτηση Walsh που ορίζεται στο

ένα μέτρο πιθανότητας πάνω από κάποιο μετρήσιμο χώρο
η μέση τιμή (ή προσδοκία) μίας τυχαίας μεταβλητής
τητας

, η οποία ορίζεται ως εξής
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ως προς το χώρο πιθανό-

για κάθε

με

συμβολίζουμε το “διάστημα” ακεραίων

για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό

με

συμβολίζουμε το “πάνω ακέραιο μέρος”

του , δηλαδή τον ελάχιστο ακέραιο που είναι μεγαλύτερος του
με

συμβολίζουμε το μέτρο γίνομενο των μέτρων

o

οστής τάξης πυρήνας του Dirichlet

o

οστής τάξης πυρήνας του Fejér

o

οστής τάξης πυρήνας του Jackson

o

οστής τάξης πυρήνας του De la Valée Poussin
το σύνολο των

και

) συναρτήσεων στο μοναδιαίο κύ-

Lipschitz (όπου

κλο
η πληθικότητα του μεγαλύτερου συνόλου (ως προς το πλήθος των στοιχείων του) που
είναι υποσύνολο του

και δεν είναι

σύνολο

το σύνολο των ταυτοδύναμων μέτρων Borel σε μία LCA ομάδα , δηλαδή των μέτρων
για τα οποία ισχύει ότι
το σύνολο των μέτρων Borel σε μία LCA ομάδα

των οποίων ο μετασχηματισμός

Fourier – Stieltjes παίρνει πεπεραασμένες το πλήθος τιμές
αν

τότε, με

συμβολίζουμε το

οστό μερικό άθροισμα της σειράς

Fourier της , δηλαδή το τριγωνομετρικό πολυώνυμο
ο φορέας μίας συνάρτησης ορισμένης πάνω από ένα τοπολογικό χώρο, δηλαδή η
κλειστότητα του συνόλου “σημείων” στα οποία η συνάρτηση αυτή δε μηδενίζεται
δεδομένου ενός μέτρου
κείνο το μέτρο που ορίζεται για κάθε

συμβολίζουμε με

το συζυγές του μέτρο, δηλαδή ε-

μέσω της σχέσης,

δεδομένου ενός μέτρου

συμβολίζουμε με

το συνεχές μέρος του μέτρου αυ-

δεδομένου ενός μέτρου

συμβολίζουμε με

το διακριτό μέρος του μέτρου αυ-

τού

τού
για δύο μέτρα ,

γράφουμε

μέτρο
15

όταν το μέτρο

είναι συνεχές ως προς το

για δύο μέτρα ,

πάνω από ένα μετρήσιμο χώρο

είναι κάθετο στο μέτρο , δηλαδή όταν υπάρχουν
το

,

να μηδενίζεται σε όλα τα μετρήσιμα υποσύνολα του

μετρήσιμα υποσύνολα του
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, γράφουμε
ώστε
, ενώ το το

όταν το μέτρο
,

και

να μηδενίζεται σε όλα τα

Κεφάλαιο
Γενική εισαγωγή.

Κύριος στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η παρουσίαση μερικών χαρακτηριστικών Εφαρμογών της Αρμονικής Ανάλυσης σε Ομάδες στη Θεωρία Μέτρου, την Κλασική Ανάλυση Fourier στον μοναδιαίο κύκλο, καθώς και την Προσθετική Συνδυαστική (Additive Combinatorics) Έτσι, μέσα από μία από πολύ σύντομη παρουσίαση της γενικής θεωρίας στο Κεφάλαιο , προχωράμε στην “κατάλληλη” εφαρμογή της στα επόμενα
Στο Κεφάλαιο

κεφάλαια

παρουσιάζουμε τα Ταυτοδύναμα μέτρα, δηλαδή εκείνα τα φραγμένα μι-

γαδικά μέτρα Borel, που ορίζονται στο μετρήσιμο χώρο

και έχουν την ιδιότητα

Ειδικότερα, δείχνουμε το θεώρημα του Cohen για ταυτοδύναμα μέτρα, το οποίο χαρακτηρίζει επακριβώς το σύνολο των μέτρων αυτών Στη συνέχεια, γενικεύουμε την έννοια του ταυτοδύναμου μέτρου σε αυτήν του

σχεδόν ταυτοδύναμου μέτρου και παρουσιάζουμε την (αρκε-

τά) τεχνική (αλλά και ενδιαφέρουσα) εργασία των DeLeeuw και Katznelson για

σχεδόν ταυ-

τοδύναμα μέτρα στο μοναδιαίο κύκλο
Στο Κεφάλαιο

επικεντρώνουμε τη μελέτη μας στην ομάδα

, με πράξη τον

κατά σημείο πολλαπλασιασμό και τοπολογία αυτήν που προκύπτει από τη μετρική γινόμενο πάνω στο σύνολο αυτό Το ενδιαφέρον με τη συμπαγή αυτή τοπολογική ομάδα είναι ότι οι χαρακτήρες της αποτελούνται από πεπερασμένα γινόμενα συναρτήσεων, που μοιάζουν με τις συναρτήσεις Rademacher που ορίζονται στο σύνολο

Μέσω λοιπόν αυτών των συναρτήσεων, οι ο-

ποίες συνδέονται κατά φυσιολογικό τρόπο με την ανεξάρτητη επιλογή προσήμων, εισάγουμε τις
Πιθανοθεωρητικές Μεθόδους στην Κλασική Αρμονική Ανάλυση Αφού λοιπόν πρώτα, σε μία
πρόσθετη παράγραφο, παρουσιάσουμε συνοπτικά ακριβώς εκείνα τα θεωρήματα “πιθανοθεωρητικής φύσεως” που θα χρειαστούμε στη συνέχεια, παρουσιάζουμε δύο κλασικά θεωρήματα της
Ανάλυσης Fourier στο μοναδιαίο κύκλο
Στο Κεφάλαιο

εστιάζουμε τη μελέτη μας σε μία αρκετά κλασική εφαρμογή της Ανάλυ-

σης Fourier στη Συνδυαστική Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι πάνω στην αβελιανή ομάδα των ακεραίων, εφοδιασμένη με τη διακριτή τοπολογία, αποδεικνύουμε το θεώρημα του Roth, σύμφωνα
με το οποίο «αν για κάποιο

(αρκούντως μεγάλο) το σύνολο
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δεν περιέχει

μη τετριμμένες αριθμητικές προόδους μήκους , τότε το πλήθος των στοιχείων του δε θα πρέπει να
υπερβαίνει την τιμή

, όπου

σταθερά» Η παρουσίαση του Κεφαλαίου βασίζεται σε

ένα αντίστοιχο μεταπτυχιακό μάθημα του Cambridge και είναι ενδεικτική για τον τρόπο που μπορεί να εφαρμοστεί η γενική θεωρία της Αρμονικής Ανάλυσης σε ομάδες σε ένα φαινομενικά ασύνδετο με αυτήν πρόβλημα Συνδυαστικής
Στο Κεφάλαιο

παρουσιάζουμε μία ενδιαφέρουσα εφαρμογή της Κλασικής Αρμονικής

Ανάλυσης και συγκεκριμένα, μέσω των lacunary ακολουθιών παράγουμε μία μεγάλη κλάση συναρτήσεων που είναι συνεχείς, αλλά πουθενά παραγωγίσιμες Έπειτα, επεκτείνοντας κάπως την
έννοια της lacunary ακολουθίας στα λεγόμενα Sidon σύνολα, παρέχουμε μία γενίκευσή τους σε
αυθαίρετες συμπαγείς αβελιανές ομάδες
Στα Κεφάλαια

και

χρησιμοποιούνται σε διάφορα σημεία δύο γνωστά θεωρήματα της

Συναρτησιακής Ανάλυσης και συγκεκριμένα, το θεώρημα των Banach – Alaoglu, το θεώρημα
του Mazur, το θεώρημα Hahn – Banach και το θεώρημα αναπαράστασης του Riesz σε συνδυασμό πάντα με την έννοια του μέτρου Haar πιθανότητας ενός μετρήσιμου χώρου (που μας ενδιαφέρει κάθε φορά) Για αυτόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε σκόπιμη η ενσωμάτωση ενός σύντομου
Παραρτήματος στο τέλος της εργασίας, στο οποίο δίνονται τα παραπάνω θεωρήματα, προκειμένου ο αναγνώστης να ανατρέχει σε αυτά όταν χρειάζεται
Στο τελευταίο Κεφάλαιο, παραθέτουμε, κατά τα καθιερωμένα, τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας Επιπλέον όμως, δίνουμε και αρκετές αναφορές, οι οποίες στην ουσία αποτελούν προτάσεις για περαιτέρω μελέτη από τον ενδιαφερόμενο για το θέμα αναγνώστη
Αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα, το τέλος κάθε απόδειξης σημειώνεται με
, το τέλος των ενδιάμεσων ισχυρισμών στις αποδείξεις επισημαίνεται με

Επίσης, για να δεί-

ξουμε ότι μία Παρατήρηση ή ένα Παράδειγμα ολοκληρώνονται χρησιμοποιούμε το σύμβολο ◄
Τέλος, όταν χρησιμοποιείται στο κείμενο για πρώτη φορά μία έννοια, τότε αυτή γράφεται έντονα
Αν δε δοθεί σε επόμενο ορισμό τότε γράφεται και πλάγια Ειδάλλως, η έντονη και πλάγια γραφή
συναντώνται μόνο σε “πλαίσια ορισμού” Επιπλέον, όταν ορίζουμε ένα μέγεθος κάνουμε χρήση
του συμβόλου
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Κεφάλαιο
Ανάλυση Fourier σε Ομάδες – Μία σύντομη ανασκόπηση.

Το κίνητρο για μια πιο γενική θεωρία.
Η ιδέα σύμφωνα με την οποία μία
τηση που ορίζεται στο μοναδιαίο κύκλο

περιοδική συνάρτηση, ή ισοδύναμα μία συνάρ(κι η οποία βέβαια θα πρέπει να ικανοποιεί κάποιες

“συνθήκες ομαλότητας”) μπορεί να γραφεί ως μία σειρά ημιτόνων και συνημιτόνων (ή μιγαδικών εκθετικών συναρτήσεων) έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στην αντιμετώπιση πολλών
προβλημάτων στα Μαθηματικά Παράλληλα, έχει αποτελέσει ένα από τα απαραίτητα θεμέλια πάνω στα οποία έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες Τεχνολογικές Επιστήμες, όπως για παράδειγμα αυτές
του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού Επίσης, η ιδέα αυτή έχει επεκταθεί και για την
περίπτωση αυθαίρετων συναρτήσεων που ορίζονται στο

με αποτέλεσμα να έχουν προκύψει ε-

πιπλέον εφαρμογές
Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο παραπάνω κλάδος των Μαθηματικών, γνωστός
και ως Αρμονική Ανάλυση ή Ανάλυση Fourier, έχει φανεί χρήσιμος είναι γιατί παρέχει τη δυνατότητα μελέτης μιας συνάρτησης στο λεγόμενο “πεδίο συχνότητας” Έτσι, μπορούμε, σε περίπτωση πάντα που αυτό είναι προτιμότερο, να διαπιστώσουμε κάποιες “κρίσιμες”, για το πρόβλημα
που μας ενδιαφέρει, ιδιότητες μίας συνάρτησης (που εμπλέκεται στο πρόβλημα αυτό) μέσω της
ακολουθίας των συντελεστών Fourier αυτής Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πράξη
της συνέλιξης δύο συναρτήσεων Αν, λόγου χάριν, οι δύο αυτές συναρτήσεις
κληρώσιμες στο

, τότε η συνέλιξή τους είναι μία ολοκληρώσιμη στο

ται μέσω της σχέσης,

19

και

είναι ολο-

συνάρτηση

που ορίζε-

Εύκολα μπορεί κανείς να δει ότι ο μετασχηματισμός Fourier της
τασχηματισμών Fourier των

και

ισούται με το γινόμενο των με-

Κατά συνέπεια, η μελέτη των ιδιοτήτων της συνέλιξης δύο

συναρτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα μέσω της μελέτης του μετασχηματισμού Fourier των συναρτήσεων αυτών
Ας δούμε όμως κάποιες περιπτώσεις, όπου μπορεί να συναντήσουμε κάποιου τύπου συνέλιξη
Περίπτωση

Η Αφηρημένη Θεωρία Γραμμικών Συστημάτων έχει βρει πολλές εφαρμο-

γές στην Τεχνολογία, τις Θετικές Επιστήμες, αλλά ακόμα και σε Θεωρητικές Επιστήμες, όπως για
παράδειγμα την Κοινωνιολογία Προφανώς, δεν προκειται να μπούμε σε λεπτομέρειες της θεωρίας αυτής Εντούτοις, το μόνο που θα αναφέρουμε είναι ότι κάθε σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί (σε μεγάλο βαθμό) από μία (ολοκληρώσιμη) συνάρτηση του χρόνου (

) , η οποία ονο-

μάζεται κρουστική απόκριση υπό την έννοια ότι αν το σύστημα αυτό δεχτεί ως είσοδο μία (επίσης
ολοκληρώσιμη) συνάρτηση (του χρόνου

)

τότε, η έξοδός του είναι η συνάρτηση

, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα ◄

Είσοδος

Σχήμα

Περίπτωση

Έξοδος

“ Ένα απλό γραμμικό σύστημα ”

Η Προσθετική Συνδυαστική είναι εκείνος ο κλάδος των Μαθηματικών, που ενδια-

φέρεται για το πλήθος των στοιχείων συνόλων ακεραίων, που έχουν προκύψει μέσω του τελεστή
της Πρόσθεσης από κάποια άλλα, δεδομένα πεπερασμένα σύνολα (δες και την Εισαγωγή του
Κεφαλαίου ) Για παράδειγμα, ένα κλασικό ερώτημα είναι το εξής «δεδομένου ενός
δύο συνόλων ,

πόσα στοιχεία μπορεί να έχει το σύνολο

κτλ;» Ο αναγνώ-

στης μπόρει εύκολα να διαπιστώσει ότι (ή εναλλακτικά, να ανατρέξει στο [San ])
,
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και

όπου με

συμβολίζουμε τη χαρακτηριστική συνάρτηση του συνόλου

λιγκτικό άθροισμα δύο (αθροίσιμων) ακολουθιών
λουθία,

και με

και

το συνε-

, δηλαδή την ακο-

με

όπου, αν τουλάχιστον μία εκ των ακολουθιών

και

είναι πεπερασμένη το άθροισμα μετατρέπε-

ται κατάλληλα ◄
Περίπτωση

Στη Θεωρία Αριθμών χρησιμοποιείται πολλές φορές το συνελιγκτικό άθροισμα του

Dirichlet Αυτού του είδους το άθροισμα είναι στην ουσία η συνέλιξη δύο συναρτήσεων, οι οποίες ορίζονται στο θετικούς ρητούς αριθμούς Συγκεκριμένα, αν ,
κό άθροισμα Dirichlet ορίζεται να είναι η συνάρτηση

, τότε το συνελιγκτι-

με πεδίο ορισμού το

για την οποία ι-

σχύει ότι

για κάθε

◄

Μέσα από τα προηγούμενα

παραδείγματα γίνεται αντιληπτο ότι η πράξη της συνέλιξης

μπορεί να εμφανιστεί σε τελείως διαφορετικές περιστάσεις για συναρτήσεις που έχουν διαφορετικά πεδία ορισμού, γεγονός που την κάνει να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής Σε κάθε περίπτωση βέβαια, τα πεδία ορισμού που συναντήσαμε (με τις πράξεις που ορίζονται πάνω σε αυτά)
αποτελούν αβελιανές ομάδες (τα πρώτα δύο με τη συνήθη πρόσθεση, ενώ το τρίτο με το συνήθη
πολλαπλασιασμό) Επειδή λοιπόν η Ανάλυση Fourier ευνοεί τη μελέτη της πράξης της συνέλιξης
δύο συναρτήσεων στο

ή σε κάποιο υποσύνολο αυτού, το ερώτημα που ανακύπτει είναι μήπως

η θεωρία αυτή θα μπορούσε να γενικευτεί προκειμένου να περιλάβει συναρτήσεις που απλά ορίζονται πάνω από μία αυθαίρετη αβελιανή ομάδα; Αν ανατρέξουμε στους ορισμούς της Κλασικής
Αρμονικής Ανάλυσης, θα διαπιστώσουμε ότι στην προσπάθεια μας αυτή για γενίκευση μοιάζει
απαραίτητη η εξασφάλιση ενός μιγαδικού μέτρου Borel αμετάβλητου στις μετατοπίσεις (προκειμένου να επιτυγχάνεται η αντιμεταθετικότητα της συνέλιξης, δηλαδή ότι
Θεώρημα του Haar (βλ Παράρτημα

) Από το

) γνωρίζουμε ότι αν μία αβελιανή oμάδα εφοδιαστεί με

μία τοπολογία, ώστε να είναι τοπικά συμπαγής, τοτε υπάρχει μοναδικό (με ακρίβεια μίας πολλαπλασιαστικής σταθεράς) μέτρο Borel που είναι αμετάβλητο στις μετατοπίσεις κι έτσι, μία αφαιρε-
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τική θεωρία Αρμονικής Ανάλυσης μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των τοπικά συμπαγών αβελιανών ομάδων

Σύντομη ανασκόπηση της γενικής θεωρίας.
Όπως αναφέραμε και στο τέλος της προηγούμενης παραγράφου, θα γενικέυσουμε την
Κλασική Αρμονική Ανάλυση από το

και το

σε αυθαίρετες τοπικά συμπαγείς αβελιανές (ή, εν

συντομία, LCA) ομάδες Ας θυμηθούμε, με τη βοήθεια του επόμενου ορισμού, πότε μία ομάδα, εφοδιασμένη με μία πράξη
Ορισμός

Έστω

αποτελεί μία LCA Ομάδα
μη κενό σύνολο και

μία συνάρτηση από το

στο

Το ζεύγος

αποτελεί αβελιανή ομάδα όταν ισχύουν τα ακόλουθα


για κάθε ,



για κάθε , ,



υπάρχει στοιχείο

, ώστε



για οποιοδήποτε

υπάρχει το αντίστροφό του,

ισχύει ότι

,

ισχύει ότι

Αν, επιπλέον, το ζεύγος

,
για κάθε

τριάδα

, για το οποίο ισχύει ότι

εφοδιαστεί με μία τοπολογία

να είναι συνεχής και ο τοπολογικός χώρος

και

, ώστε η απεικόνιση

να είναι τοπικά συμπαγής, τότε η

αποτελεί μια τοπικά συμπαγή αβελιανή ομάδα

Για λόγους συντομίας, θα γράφουμε

αντί για

Επίσης, αν δεν υπάρχει

κίνδυνος σύγχυσης, η πράξη και η τοπολογία με τις οποίες εφοδιάζεται μία ομάδα
νου η τριάδα

, προκειμέ-

να καθίσταται LCA ομάδα, δε θα σημειώνονται κάθε φορά Έτσι, θα χρη-

σιμοποιούμε (υπαινικτικές) εκφράσεις του τύπου «έστω
LCA ομάδα » κτλ Επίσης, αν η

μία LCA ομάδα» ή «θεωρούμε την

δεν είναι πεπερασμένη, τότε ως μέτρο Haar επί της

νοούμε το μέτρο Haar πιθανότητας στο , δηλαδή εκείνο το θετικό μέτρο Borel
μετάβλητο στις μετατοπίσεις και έχει την επιπλέον ιδιότητα ότι
οικονομίας στη γραφή, ο χώρος τον ολοκληρώσιμων συναρτήσεων στο

θα εν-

, που είναι α-

Και πάλι για λόγους
θα σημειώνεται με

αντί για
Ας γυρίσουμε για λίγο στην Κλασική Αρμονική Ανάλυση Όπως αναφέραμε και στην
προηγούμενη παράγραφο, η χρησιμότητα της Ανάλυσης Fourier έγκειται στην εναλλακτική περι22

γραφή μίας συνάρτησης στο “πεδίο συχνότητας” μέσω της “συνάρτησης φάσματος” Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, αν η

είναι μία ολοκληρώσιμη συνάρτηση στο μοναδιαίο κύκλο,

τότε αντί αυτής μπορούμε να μελετήσουμε την ακολουθία των συντελεστών Fourier της,
, οι οποίοι δίνονται από τον τύπο
αντί της

στο

, για

έχουμε τη “συνάρτηση φάσματος”

, τότε το “πεδίο συχνότητας” είναι και πάλι το
τηση , η οποία για κάθε

στο

Με άλλα λόγια,

Στην περίπτωση τώρα όπου

ενώ το “φάσμα” της είναι η συνάρ-

ορίζεται μέσω της σχέσης (μετασχηματισμού Fourier)

Επομένως, το επόμενο βήμα στη θεμελίωση της αφηρημένης θεωρίας

,

είναι δεδομένης μίας LCA ομάδας να καθορίσουμε το αντίστοιχο “πεδίο συχνότητας” αυτής Οι
όροι “πεδίο συχνότητας” και “συχνότητα φάσματος” που χρησιμοποιήσαμε, έχουν ιστορικό χαρακτήρα και πλέον, εμφανίζονται κυρίως σε κείμενα Φυσικής ή Επιστήμης Μηχανικού Στην παρούσα εργασία, υιοθετούμε τη “Μαθηματική ορολογία” της διεθνούς βιβλιογραφίας Έτσι, το
“πεδίο συχνότητας” του

ονομάζεται δυϊκό του σύνολο και θα εφοδιαστεί και αυτό με μία πράξη

και μία τοπολογία, προκειμένου να γίνει μία LCA ομάδα Η δυϊκή ομάδα της

θα οριστεί ακρι-

βώς παρακάτω Προτού όμως προχωρήσουμε στον ορισμό της, ας υπενθυμίσουμε ότι ως ομορφισμό μεταξύ των ομάδων

και

ιδιότητα «για οποιαδήποτε ,
Ορισμός

Έστω

εννοούμε κάθε συνάρτηση
ισχύει ότι

»

μία LCA ομάδα

Ορίζουμε ως χαρακτήρες της

το σύνολο των συνεχών ομορφισμών από το

μοναδιαίο κύκλο Δηλαδή, οι χαρακτήρες της
κών συναρτήσεων


με την ακόλουθη

στο

είναι το σύνολο όλων των συνεχών μιγαδι-

για τις οποίες ισχύει ότι
για κάθε

και



για οποιαδήποτε ,

Εφοδιάζουμε το σύνολο των χαρακτήρων με την πράξη “ ”, η οποία για κάθε
ορίζεται μέσω της σχέσης,
Το σύνολο χαρακτήρων εφοδιασμένο με την πράξη αυτή γίνεται αβελιανή ομάδα, η οποία
καλείται δυϊκή ομάδα της

και συμβολίζεται με

Εφοδιάζουμε τώρα την ομάδα
νεια συνόλων
λων στην τοπολογία του

, όπου με
, τα

με την τοπολογία που έχει βάση περιοχών την οικογέσυμβολίζουμε την οικογένεια των συμπαγών συνό-

διατρέχουν όλο το

μορφής

, ενώ τα σύνολα

είναι της

Ο λόγος που εισάγεται η συγκεκρι-

μένου τύπου τοπολογία, γνωστή και ως τοπολογία του Gelfand, δε θα αναλυθεί στο παρόν κεί-
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μενο Μία καλή επιλογή για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη είναι η μελέτη του σχετικού βιβλίου
[GRS], στο οποίο το ζήτημα αυτό γίνεται ξεκάθαρο, μέσα από τη σκοπιά των Banach Αλγεβρών
Εύκολα αποδεικνύεται ότι η
μία LCA Ομάδα Από τον ορισμό

εφοδιασμένη με την παραπάνω τοπολογία είναι κι αυτή
έπεται άμεσα ότι και η , ως LCA ομάδα, θα έχει τη δική

της δυϊκή ομάδα Αν αναρωτιέστε τη μορφή που μπορεί να έχει η δυϊκή της

, τότε το θεώρημα

δυϊκότητας του Pontryagin δίνει την εντυπωσιακή απάντηση ότι «η δυϊκή ομάδα της LCA ομάδας
είναι η ίδια η » Μία ακόμα σημαντική πρόταση της γενικής θεωρίας είναι ότι «αν η
διακριτή, τότε η
τε η

είναι συμπαγής», οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω, «αν η

είναι διακριτή» Επομένως, αν θέλει κανείς να δείξει ότι η

ξει ότι η

είναι

είναι συμπαγής, το-

είναι συμπαγής, αρκεί να δεί-

είναι διακριτή για το οποίο αρκεί να δείξει ότι ένα αυθαίρετο μονοσύνολο

,

αποτελεί ανοικτό σύνολο
Αξίζει στο σημείο αυτό να δούμε μερικά παραδείγματα ζευγών
Παράδειγμα

Αν

, τότε

,
ναρτήσεων

και οι χαρακτήρες στο

κτήρες στο

είναι η ακολουθία συ-

, όπου για κάθε

) Από το θεώρημα δυϊ-

Αν

έχουμε

(με

, τότε

◄

, τότε και πάλι

, αφού εύκολα μπορεί να δειχτεί ότι οι χαρα-

δίνονται με τη βοήθεια της απεικόνισης

Παράδειγμα

ορίζονται μέσω της απεικόνισης

Με άλλα λόγια, το σύνολο των χαρακτήρων στο

κότητας του Pontryagin έπεται ότι αν
Παράδειγμα

και

Έστω

Αν

,

◄

(εφοδιασμένο με την Πρόσθεση

διακριτή τοπολογία) Ο αναγνώστης αφήνεται να επαληθεύσει ότι ισχύει

και τη
◄

Κάνοντας χρήση όλων των προαναφερθέντων, είμαστε πλέον σε θέση, δεδομένης μίας
αυθαίρετης LCA ομάδας , να ορίσουμε τους συντελεστές Fourier μίας ολοκληρώσιμης (ως προς
το μέτρο Haar) στο
Ορισμός

συνάρτησης

Έστω

μία LCA ομάδα και

Ορίζουμε το συντελεστή Fourier της

Παρατήρηση

στο

να είναι η ποσότητα

Θα μπορούσαμε στη θέση του παραπάνω ορισμού, να ορίσουμε το μετασχη-

ματισμό Fourier της

ως τη συνάρτηση

για την οποία ισχύει ότι
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για κάθε

◄

Συμβολίζουμε επίσης με
σμοί Fourier κάποιας συνάρτησης
χώρο αυτό με τη νόρμα

το σύνολο όλων των

που είναι μετασχηματι-

και ισχύει ότι

Εφοδιάζουμε το

η οποία είναι τέτοια, ώστε

Ο προηγούμενος ορισμός μπορεί να γενικευτεί στο χώρο των φραγμένων μιγαδικών μέτρων

άμεσα, αφού όπως είναι γνωστό, αν ο

τεύεται ισομετρικά στον

είναι συμπαγής τότε ο χώρος

μέσω της αντιστοίχισης

για κάθε

εμφυΟ γενι-

κευμένος αυτός μετασχηματισμός είναι γνωστός ως μετασχηματισμός Fourier – Stieltjes και δίνεται παρακάτω
Ορισμός
ση

Ορίζουμε ως μετασχηματισμό Fourier - Stieltjes ενός
που για κάθε

τη συνάρτη-

δίνεται από τη σχέση

Ο αναγνώστης μπορεί εύκολα να επαληθεύσει ότι για οποιαδήποτε ,
ανισότητα

ισχύει η

, η οποία θα μας φανεί αρκετά χρήσιμη σε διάφορα

σημεία της εργασίας
Προτού κλείσουμε τη σύντομη αυτή παράγραφο επισκόπησης, καλό είναι να δώσουμε ακόμα δύο ορισμούς Ο πρώτος αναφέρεται στα τριγωνομετρικά πολυώνυμα σε μία, οποιαδήποτε,
LCA ομάδα και γενικεύει τον αντίστοιχο ορισμό της Κλασικής Θεωρίας στο μοναδιαίο κύκλο Ο
δεύτερος αναφέρεται στα πλήρη ευθέα αθροίσματα μίας οικογένειας LCA ομάδων και θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος στο Κεφάλαιο , στο οποίο το σύνολο
το πλήρες ευθύ άθροισμα της ακολουθίας LCA ομάδων
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θα αντιμετωπιστεί ως
, όπου για όλα τα

είναι

Ορισμός

Έστω

μία LCA Ομάδα

Καλούμε τριγωνομετρικό πολυώνυμο κάθε συνάρτηση

όπου

και

,

Ο μεγαλύτερος αριθμός

ποίο ισχύει ότι

Παρατήρηση

της μορφής

για τον ο-

ονομάζεται βαθμός του τριγωνομετρικού αυτού πολυωνύμου

Αν η

είναι μία συμπαγής αβελιανή ομάδα, τότε ισχύει το θεώρημα των Sto-

ne – Weierstrass, σύμφωνα με το οποίο το σύνολο των τριγωνομετρικών πολυωνύμων αποτελεί
μία πυκνή υποάλγεβρα του
είναι πυκνό σε κάθε χώρο

Κατά συνέπεια, το σύνολο των τριγωνομετρικών πολυωνύμων
◄

,

Μία χρήσιμη κατηγορία τριγωνομετρικών πολυωνύμων αποτελούν τα γινόμενα Riesz Τα
γινόμενα αυτά εισήχθησαν για πρώτη φορά από τον F Riesz το

στην εργασία του [Rie], α-

ποτελώντας παράδειγμα μίας

συναρτήσεων (στην τοπο-

λογία των μέτρων

συγκλίνουσας ακολουθίας

), της οποίας το

όριο είναι ένα συνεχές μέτρο πιθανότητας που

είναι τέτοιο, ώστε οι συντελεστές Fourier – Stieltjes να μην τείνουν στο

καθώς το

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο F Riesz έδειξε ότι το λήμμα Riemann – Lebesgue δε μπορεί να επεκταθεί στο χώρο
ταν η

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η ακολουθία συναρτήσεων που όρισε ήμε

Είναι φανερό ότι, κάνοντας πράξεις, για κάθε
βαθμού

η

αποτελεί τριγωνομετρικό πολυώνυμο

Έκτοτε, χρησιμοποιήθηκαν συχνά τέτοιου τύπου γινόμενα Στην παρούσα

εργασία κάνουμε χρήση τέτοιων γινομένων στα Κεφάλαια ,

και

να αυτά γενικεύονται άμεσα για την περίπτωση των LCA ομάδων
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Είναι φανερό ότι τα γινόμε-

Ορισμός

Έστω

μία LCA Ομάδα και μία μιγαδική ακολουθία

Καλούμε πεπερασμένο γινόμενο Riesz (ως προς την ακολουθία
τηση

) τη συνάρ-

, με

για κάθε

, όπου

Αν υποθέσουμε ότι η
γία μέτρων

είναι συμπαγής και πάρουμε το

) της ακολουθίας μέτρων

είναι καλά ορισμένη στο

όριο (ως προς την τοπολο-

τότε, η συνάρτηση

με

και αναφέρεται ως άπειρο γινόμενο Riesz ή απλά γινόμενο Riesz

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην Κλασική Αρμονική Ανάλυση είναι η σύγκλιση
της ακολουθίας μερικών αθροισμάτων Fourier μίας συνάρτησης

ως προς κάποια νόρμα ή και

σημειάκα στη συνάρτηση αυτή Τα προβλήματα που εμπλέκουν σημειακή σύγκλιση αποδείχθηκαν αρκετά δύσκολα Ωστόσο, τα προβλήματα που αφορούν σύγκλιση ως προς την (εκάστοτε)
νόρμα είναι, γενικά, πιο εύκολα Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών έχουν φανεί
χρήσιμες ακολουθίες, που αναφέρονται ως αθροιστικοί πυρήνες Παρακάτω δίνουμε τον ορισμό
της έννοιας αυτής στη γενική περίπτωση, δηλαδή για LCA ομάδες
Ορισμός

Έστω

μία LCA ομάδα

Η ακολουθία

καλείται αθροιστικός πυρήνας στην

αν ικανοποιεί

τις ακόλουθες, τρεις ιδιότητες

αν

για κάθε

, όπου

για όλα τα

και

είναι μία, οποιαδήποτε περιοχή του

σταθερά,

, τότε

Ο αναγνώστης, μιμούμενος την αντίστοιχη απόδειξη στην παράγραφο
του [Kat] (η οποία αναφέρεται στην ομάδα

), μπορεί να αποδείξει ότι
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του Κεφαλαίου

για κάθε

και οποιονδήποτε αθροιστικό πυρήνα

στην

Επίσης, με τον ίδιο

τρόπο, μπορεί να δειχθεί ότι

για κάθε

και αθροιστικό πυρήνα

κολουθία

στην

συγκλίνει σημειακά στην

Εδώ βέβαια, συμπεραίνουμε ότι η α-

Στην εργασία αυτή θα μας χρειαστούν αθροι-

στικοί πυρήνες στο μοναδίαιο κύκλο και συγκεκριμένα οι πυρήνες των Fejér, De la Valée Poussin
και Jackson
Ανεξάρτητα από όλα τα προαναφερθέντα, μία επίσης χρήσιμη έννοια για το Κεφάλαιο
της εργασίας είναι αυτή του πλήρους ευθέως αθροίσματος μίας οικογένειας LCA ομάδων, την οποία και δίνουμε στην επόμενη σελίδα
Ορισμός

Έστω

και

μία οικογένεια LCA ομάδων

Θεωρούμε το σύνολο
ζεται ως εξής, για κάθε ,
που με

Εφοδιάζουμε το
η

οστή συντεταγμένη του

, η οποία ορί-

είναι ίση με

, ό-

καλείται πλήρες ευθύ άθροισμα της οικογένειας

από

συμβολίζουμε την πράξη της
Τότε, το ζεύγος

με την πράξη

οστής LCA ομάδας

LCA ομάδες

Παρατήρηση

Συνήθως, εφοδιάζουμε το

με την τοπολογία γινόμενο Στην περίπτωση αυ-

τή, με τη βοήθεια του θεωρήματος του Tychonoff μπορεί να αποδειχθεί ότι «για οποιαδήποτε (μη
κενή) οικογένεια συμπαγών τοπολογικών ομάδων

, το πλήρες ευθύ της άθροισμα είναι μία

συμπαγής τοπολογική ομάδα» ◄

Μερικά χρήσιμα αποτελέσματα της Αρμονικής Ανάλυσης σε υποομάδες.
Στην παράγραφο αυτή, θα παρουσιάσουμε στο ίδιο με πριν πνέυμα (συντομίας) μερικά
χρήσιμα για το Κεφάλαιο

ζητήματα αναφορικά με την Ανάλυση Fourier σε υποομάδες Ας υ-

πενθυμίσουμε, κατ’ αρχήν, ότι δεδομένης μίας ομάδας
της

όταν είναι εφοδιάζεται με την πράξη της ομάδας

, το σύνολο

είναι μία υποομάδα

και επιπλέον, ικανοποιεί τη συνθήκη

Στο παρόν κείμενο θα μελετήσουμε μόνο κλειστές υποομάδες μίας (αρχικής) ομάδας
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Σε αυτήν την περίπτωση, εύκολα κανείς μπορεί να ελέγξει ότι «αν η
μίας LCA ομάδας , τότε και η

είναι μία LCA ομάδα» Σημειώνουμε επιπλέον ότι με τον όρο σύ-

μπλοκα (cosets) μίας υποομάδας
Συνήθως, γράφουμε

είναι μία κλειστή υποομάδα

εννοούμε τα σύνολα της μορφής

αντί για

Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρήσουμε ότι αν για κάποια ,
, τότε

Αντίθετα, σε περίπτωση όπου

ισχύει ότι

, τότε τα σύνολα

και

είναι ξένα Έτσι, μπορούμε να ορίσουμε τον χώρο πηλίκο (ως προς την ), συμβολικά
“νέο” αυτό σύνολο γίνεται αβελιανή ομάδα, όταν εφοδιαστεί με την πράξη

Το

, η οποία ορίζεται

μέσω της σχέσης,
(
Αν τώρα θεωρήσουμε ως ανοικτά σύνολα του χώρου
ποία το

, εκείνα τα σύνολα

για τα ο-

είναι ανοικτό σύνολο στην τοπολογία της , τότε η τοπολογία που προκύπτει κάνει τον

χώρο πηλίκο μία LCA ομάδα
Στο Κεφάλαιο

θα χρειαστούμε την έννοια του εκμηδενιστή (annihilator) μίας κλειστής

υποομάδας της
Ορισμός

Έστω

μία LCA Ομάδα και

Ορίζουμε ως εκμηδενιστή της
ει ότι

για κάθε

Παρατήρηση

Το σύνολο αυτό συμβολίζεται με

είναι η

είναι μία κλειστή υποομάδα της

, ενώ η δυϊκή ομάδα της

Για την απόδειξη της πρότασης

«ένα μέτρο
ώρημα

για τους οποίους ισχύ-

είναι η

,

(βλ θε-

του [Rud ]) ◄

Παρατήρηση
μπλοκα του

το σύνολο χαρακτήρων

Αποδεικνύεται (όχι δύσκολα) ότι το

καθώς και ότι η δυϊκή ομάδα της
ώρημα

μία κλειστή υποομάδα της

είναι συγκεντρωμένο στο

, θα χρειαστούμε το ακόλουθο λήμμα
αν και μόνο αν, το

είναι σταθερό στα σύ-

» Για περισσότερες λεπτομέρειες παραπέμπουμε στο Κεφάλαιο
)◄
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του [Rud ] (θε-
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Κεφάλαιο
Ταυτοδύναμα μέτρα και εφαρμογές.

Ταυτοδύναμα μέτρα και Boolean συναρτήσεις.
Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε το χώρο μέτρων

που έχουν την ιδιότητα

, δηλαδή εκείνα τα μέτρα για τα οποία ο τελεστής της συνέλιξης είναι ταυτοδύναμος
Τέτοια μέτρα καλούνται ταυτοδύναμα Για λόγους συντομίας, συμβολίζουμε με

το σύνολο

των ταυτοδύναμων μέτρων του
Μία πρώτη, χρήσιμη παρατήρηση είναι ότι αν
κι επομένως,

, τότε για κάθε

ισχύει ότι

Δηλαδή, σύμφωνα με τον ακόλουθο ορισμό, η

είναι

μία Boolean συνάρτηση
Ορισμός

Έστω

μη κενό σύνολο Μία συνάρτηση

καλείται Boolean όταν έ-

χει σύνολο τιμών το
Ένα ερώτημα που ανακύπτει άμεσα είναι «ποιες Boolean συναρτήσεις

αποτε-

λούν μετασχηματισμό Fourier – Stieltjes;» Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν αποδείχθηκε εύκολη Για την περίπτωση όπου

, την απάντηση έδωσε ο Helson το

(στις εργασίες του

[Hel1 ] και [Hel ]) Εκλεπτύνοντας τα επιχειρήματα του Helson, ο Rudin απάντησε την παραπάνω ερώτηση για τις ομάδες

,

το

χωρίς όμως να μπορέσει να την γενικεύσει

σε αυθαίρετες ομάδες Αυτό τελικά επετεύχθη από τον Cohen ένα χρόνο αργότερα [Coh], κλείνοντας έτσι ένα κύκλο έρευνας στο θέμα αυτό και κερδίζοντας για αυτόν ακριβώς το λόγο το μετάλλιο Bôcher το

Η τελική απάντηση είναι από τότε γνωστή ως θεώρημα του Cohen για ταυτο-

δύναμα μέτρα Η απόδειξη του θεωρήματος αυτού, όπως προέκυψε, αν και όχι δυσνόητη είναι
σχετικά εκτενής Παρ’ όλα αυτά, κινούμενοι προς διαφορετική κατεύθυνση, οι Itô και Amemiya
[A&I] έδωσαν μία (κατά πολύ) απλούστερη απόδειξη του θεωρήματος του Cohen, την οποία και
θα παρουσιάσουμε στην παράγραφο
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Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα εργασία των DeLeeuw και
Katznelson [D&K], η οποία αναφέρεται στη μελέτη

σχεδόν ταυτοδύναμων μέτρων στο μονα-

διαίο κύκλο

Το θεώρημα του Cohen για ταυτοδύναμα μέτρα.
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουμε μία εκδοχή του θεωρήματος του Cohen, όπως
αυτή διατυπώθηκε και αποδείχθηκε από τους Îto και Amemiya Για να απλοποιήσουμε τη μελέτη
που ακολουθεί, επεκτείνουμε το ενδιαφέρον μας σε μέτρα στον

των οποίων ο μετασχημα-

τισμός Fourier – Stieltjes παίρνει ακέραιες τιμές Όπως φαίνεται στην ακόλουθη παρατήρηση, η
επέκταση αυτή δεν αλλάζει τη “φύση” της μελέτης
Παρατήρηση

Αν το σύνολο τιμών του μετασχηματισμού Fourier – Stieltjes ενός μέτρου

είναι υποσύνολο του , τότε είναι πεπερασμένο Πράγματι, για κάθε

κάτι που συνεπάγεται ότι

και καθώς το

έχουμε

ήταν τυχαίο, συμπε-

ραίνουμε
Επειδή στο διάστημα
ακέραιοι, το

περιλαμβάνονται πεπερασμένοι στο πλήθος

είναι πεπερασμένο ◄

Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή του Κεφαλαίου, στόχος μας είναι να μελετήσουμε τον
χώρο μέτρων

, του οποίου κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι μετασχηματισμοί Fourier – Sti-

eltjes των μελών του είναι Boolean συναρτήσεις Σύμφωνα με την προηγούμενη παρατήρηση, αν
διευρύνουμε το πεδίο μελέτης μας σε μέτρα
ανάγκη, το σύνολο
Ορισμός

, ώστε

για κάθε

, τότε κατ’

θα είναι πεπερασμένο

Ορίζουμε ως

το σύνολο των μέτρων

είναι (πεπερασμένο) υποσύνολο του
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, για τα οποία το σύνολο

Η επόμενη πρόταση οφείλεται στον Rudin και είναι αρκετά σημαντική καθώς μας παρέχει τη δυνατότητα να ανάγουμε το πρόβλημα του ακριβούς προσδιορισμού του χώρου

σε

συμπαγείς τοπολογικές ομάδες
Πρόταση

(Rudin). Αν

Απόδειξη. Έστω

, τότε το σύνολο

είναι συμπαγές

Θέτουμε για ευκολία

μετωπιστεί ως στοιχείο του

Τότε, το μέτρο

μπορεί να αντι-

Έτσι, χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε να θεωρήσουμε

ότι
Για να δείξουμε ότι το

είναι συμπαγές, αρκεί να δείξουμε ότι η τοπολογία στο

διακριτή Επομένως, αρκεί να δείξουμε ότι υπάρχει ανοικτό μονοσύνολο στη
, δεν υπάρχει κλειστή υποομάδα της
μένως, σύμφωνα με την παρατήρηση

, ώστε το

, το

Για κάποιο τυχαίο
μεσο ότι το

ένα στοιχείο του

, ως εξής

και στην περίπτωση όπου

, δηλα-

Είναι άτο μέτρο

είναι επίσης

, μη μηδενικό

Κατά συνέπεια,

και καθώς ισχύει ότι

μπεραίνουμε ότι για κάθε

, συ-

θα είναι

Λόγω της κανονικότητας του

Με τη βοήθεια του

να έχει “μάζα” πάνω σε αυτήν Επο-

,

ορίζουμε το μέτρο

ανήκει στον

Δεχόμενοι ότι

δεν είναι σταθερό στα σύμπλοκα του

δή στα σύνολα που έχουν τη μορφή

είναι

υπάρχει

συμπαγές και τέτοιο, ώστε

ορίζουμε το ανοικτό υποσύνολο της , ως εξής
για

Επομένως, έχουμε

Κατ’ ανάγκη λοιπόν,

και

, δηλαδή αποδείχθηκε το ζητούμενο

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η παρουσίαση που ακολουθεί βασίζεται στην εργασία των
Itô και Amemiya [Α&Ι] Στο άρθρο τους αυτό, για λόγους διευκόλυνσης της έκφρασης, έδωσαν
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τον ορισμό του canonical μέτρου στο χώρο

, τον οποίο και παραθέτουμε αμέσως μετά Ε-

πειδή στην ελληνική βιβιλιογραφία, έχει επικρατήσει ο όρος κανονικό μέτρο να αποτελεί μετάφραση του όρου regular measure της διεθνούς βιβλιογραφίας, διατηρούμε την ξένη ορολογία, canonical, στα επόμενα
Ορισμός

Ένα φραγμένο μέτρο

καλείται canonical αν και μόνο αν είναι της

μορφής

όπου

,

για

,

και

είναι το μέτρο Haar πιθανότητας ενός

συμπαγούς συνόλου

Παρατήρηση
του

Αν το

και

είναι κανονικό, τότε το σύνολο τιμών του

είναι υποσύνολο

◄

Για την απόδειξη του λήμματος
δειξη του θεωρήματος

(το οποίο, όπως θα δούμε, θα χρειαστούμε στην από-

) θα μας φανεί χρήσιμο το ακόλουθο λήμμα, η οποία είναι γνωστή

και ως λήμμα μεταφοράς του Helson
Λήμμα

(μεταφοράς του Helson). Έστω

και

μία ακολουθία διαφορε-

τικών ανά δύο στοιχείων της
Θεωρούμε την ακολουθία μέτρων
να είναι το μέτρο Haar πιθανότητας του

με

,

Αν η

συγκλίνει

σε ένα

, με
, τότε

ισχύει
Απόδειξη. Απ’ το θεώρημα ανάλυσης του Lebesgue μπορούμε να γράψουμε
να είναι

, ώστε

και
Για να εξασφαλίσουμε το ζητούμενο, αρκεί να αποδείξουμε ότι

ανοικτό, αφού τότε λόγω της κανονικότητας των

και

θα είναι

για κάθε
για οποιο-

δήποτε
Επειδή
πολυώνυμο

, ισχύει ότι

για

έχουμε
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Επομένως, για κάθε τριγωνομετρικό

Καθώς όμως το σύνολο των τριγωνομετρικών πολυωνύμων είναι πυκνό στον
πουμε ότι για κάθε

και

, εύκολα βλέ-

ισχύει ότι

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι το

είναι το

όριο της

, έχουμε

για κάθε

Επομένως, το

μπορεί να αντιμετωπιστεί ως το

Έστω τώρα
μία συνεχή συνάρτηση

όριο της ακολουθίας μέτρων

ανοικτό Θα δείξουμε ότι
με

, με

Προς τούτο, παίρνουμε

, η οποία μηδενίζεται εκτός του

Χρησιμοποιώντας λοι-

πόν την τελευταία σχέση, έχουμε

Δείξαμε δηλαδή ότι

για κάθε

ανοικτό κι έτσι, ολοκληρώνεται η από-

δειξη του λήμματος

Καθαρά για λόγους συντομίας, θα χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο συμβολισμό, ο οποίος δίνεται μέσω του επόμενου ορισμού
Ορισμός

Έστω φραγμένο μέτρο

Η απόδειξη του θεωρήματος

Ορίζουμε
βασίζεται σε δύο απλά λήμματα Στο πρώτο από αυτά,

κάνουμε χρήση του λήμματος μεταφοράς του Helson Το δεύτερο, αν και πιο τεχνικό, αποδεικνύεται με πιο απλά και ευκόλως αντιληπτά επιχειρήματα
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Λήμμα

(πρώτο λήμμα). Έστω

σης του

συμπαγές,

και

ένα σημείο συσσώρευ-

Τότε, ισχύει ένα από τα παρακάτω



για κάποιο

ή,


Απόδειξη. Αφού το

είναι σημείο συσσώρευσης του

, ώστε

ή, το μέτρο

, είτε

κι επομένως, υπάρχει

είναι επίσης σημείο συσσώρευσης του συνόλου

Στην τελευταία περίπτωση, από το λήμμα μεταφοράς του Helson για την ακολουθία
μέτρων

τα οποία ορίζονται μέσω της σχέσης

για

όπου

, παίρνουμε

Το επόμενο λήμμα, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, είναι εύκολο στην κατανόηση, ενώ στην
απόδειξή του γίνεται χρήση απλών ταυτοτήτων τις οποίες ο αναγνώστης (αν δε δοκιμάσει να απόδείξει) μπορεί να βρει στην εργασία του Cohen [Coh]

Λήμμα
σης του

(δεύτερο λήμμα). Έστω

κανονικό μέτρο και

ένα σημείο συσσώρευ-

Τότε,

Απόδειξη. Διαλέγουμε ένα τυχαίο

Επειδή λοιπόν

με σκοπό να δείξουμε ότι

, θα υπάρχει συνάρτηση

με την ιδιότητα

Με τη βοήθεια της συνάρτησης , θεωρούμε στη συνέχεια το σύνολο μέτρων
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το οποίο είναι μη κενό, γιατί
το

και ανοικτό στην

είναι σημείο συσσώρευσης του

, υπάρχουν χαρακτήρες

Με άλλα λόγια, υπάρχουν χαρακτήρες

,
σχύει ότι

,

είναι

τοπολογία του

και

, ώστε

,

ενώ ταυτόχρονα,

και

που είναι τέτοιοι, ώστε να ι-

,

Επειδή όμως το
Δηλαδή, εξασφαλίσαμε δύο

Επειδή όμως

,

είναι ένα canonical μέτρο,
για τα οποία είναι

και

Προκειμένου λοιπόν να δείξουμε τη ζητούμενη ανισότητα για το , θα εκμεταλλευτούμε
τις δύο τελευταίες ανισότητες, ώστε να βρούμε ένα κατάλληλο άνω φράγμα (που θα εξαρτάται
φυσικά από το ) της ποσότητας

Σ’ αυτήν υπεισέρχεται το μη αρνητικό μέτρο

, το οποίο και πρέπει να χειριστούμε κατάλληλα Προς τούτο, ας είναι τώρα
φάσης” του μέτρου , δηλαδή εκείνη η συνάρτηση που ικανοποιεί τη σχέση
ζουμε τις συναρτήσεις

και

, με

και

νω, ισχύει
και
Επομένως, εύκολα προκύπτει ότι ( δες για παράδειγμα, [Coh])

και

Συνεπώς,

και
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η “συνάρτηση
Ορί-

Τότε, σύμφωνα με τα παραπά-

Οπότε,

και

Άρα, από την τριγωνική ανισότητα έχουμε

απ’ όπου λαμβάνουμε το ζητούμενο,

Πλέον, έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την απόδειξη του εκδοχής του Θεωρήματος του Cohen από τους Îto και Amemiya, την οποία και δίνουμε αμέσως παρακάτω

Θεώρημα
Tότε, το

(Cohen). Έστω

φραγμένο μέτρο, με

,

μπορεί να γραφεί ως πεπερασμένο άθροισμα canonical μέτρων, το οποία εί-

ναι ανά δύο ορθογώνια
Απόδειξη. Έστω

ένα μέτρο που ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος

Θέτουμε

Παρατηρούμε ότι το σύνολο

μπαγές Επειδή όμως οι αριθμοί

είναι συ-

είναι μη μηδενικοί ακέραιοι, συμπεραίνουμε ό-

τι
Ως γνωστόν, η νόρμα είναι μία κάτω ημισυνεχής συνάρτηση στη
τσι, το σύνολο θετικών πραγματικών αριθμών

τοπολογία και έ-

έχει ελάχιστο στοιχείο
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Ας είναι
τότε

το ελάχιστο στοιχείο του

, όπου βέβαια

Παρατηρούμε ότι το σύνολο

Επομένως, το σύνολο

Επομένως το

και, σύμφωνα με το λήμμα

, η νόρ-

, το οποίο είναι άτοπο σύμφωνα με τον ορισμό του
είναι κατ’ ανάγκη πεπερασμένο Κατά συνέπεια, το

ζεται εκτός ενός συμπαγούς συνόλου
τρο Haar του

,

δεν έχει σημείο συσσώρευ-

σης, γιατί αν υπήρχε ένα τέτοιο σημείο θα άνηκε στο
μα του θα ήταν μικρότερη του

Αν

μηδενί-

, ενώ ταυτόχρονα, είναι απόλυτα συνεχές ως προς το μέ-

είναι οπωσδήποτε canonical, με την επιπλέον ιδιότητα ότι δεν

είναι ορθογώνιο ως προς το μέτρο Haar του ,
Στη συνέχεια, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις



το

δεν είναι σημείο συσσώρευσης του

το

είναι canonical, θα είναι και το , αφού

Το

είναι σημείο συσσώρευσης του

τότε από το λήμμα

, το

Τότε, το

Επειδή το

ισούται με κάποιο

δεν είναι ορθογώνιο ως προς το

κατ’ ανάγκη ταυτίζεται με κάποιο

είναι canonical στο

και καθώς

Επομένως, το μέτρο

στο

,

Έτσι, το

είναι επίσης canonical

Γράφουμε λοιπόν,

Εκτελούμε στη συνέχεια την ίδια διαδικασία για το μέτρο
μετασχηματισμού Fourier – Stieltjes του μέτρου

είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου τι-

μών του μετασχησματισμού Fourier – Stieltjes του
πειδή όμως οι αριθμοί

και

Το σύνολο τιμών του

Επομένως,

Ε-

είναι ακέραιοι, συμπεραίνουμε ότι

Δηλαδή, σε κάθε βήμα προκύπτει ένα μέτρο, του οποίου η νόρμα μικραίνει τουλάχιστον κατά ,
σε σχέση με τη νόρμα του μέτρου του προηγούμενου βήματος Τα βήματα λοιπόν που μπορούν
να πραγματοποιηθούν είναι το πολύ

στο πλήθος Οπότε, το

μπορεί να διασπαστεί σε

πεπερασμένο πλήθος από canonical μέτρα και επομένως, με τον τρόπο που ζητείται

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι οι Green και Sanders, στην κοινή τους εργασία
[G&S], παρουσίασαν μία ποσοτική εκτίμηση του παραπάνω θεωρήματος του Cohen για την περίπτωση των πεπερασμένων ομάδων Συγκεκριμένα, έδωσαν ένα κάτω φράγμα για το πλήθος των
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προσθετέων στο (πεπερασμένο φυσικά) άθροισμα με το οποίο εκφράζεται το μέτρο
ταν το

ό-

είναι πεπερασμένο

Σχεδόν ταυτοδύναμα μέτρα.
Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται σε σχεδόν ταυτοδύναμα μέτρα στο μοναδιαίο κύκλο
και βασίζεται σε μία εργασία των DeLeeuw και Katznelson [D&K] Μπορεί, δε, να χωριστεί σε
δύο ενότητες Στην πρώτη από αυτές, αποδεικνύεται ότι για κάθε μέτρο
είναι συνεχές ως προς το όριο

το όριο

και αντίστροφα, γενικεύο-

ντας έτσι ένα θεώρημα του Rajchman [Rac], σύμφωνα με το οποίο
αν ισχύει ότι

Αξίζει στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι το λήμμα των Riemann – Lebesgue δεν ισχύει για τους μετασχηματισμούς Fourier – Stieltjies, με άλλα λόγια, για ένα, αυθαίρετο
δεν είναι απαραίτητο να ισχύει ότι

Η παρατήρηση λοιπόν αυτή, κάνει σαφή την αξία τόσο του θεωρήματος το Rachjman, όσο και
της επέκτασής του από τους DeLeeuw και Katznelson
Στο δεύτερο σκέλος της παράγραφου, χρησιμοποιώντας το προαναφερθέν θεώρημα, δείχνουμε ότι κάθε

σχεδόν ταυτοδύναμο μέτρο μπορεί να γραφεί ως το άθροισμα ενός ταυτοδύ-

ναμου μέτρου και ενός καταλλήλως φραγμένου μέτρου

Μία γενίκευση ενός θεωρήματος του Rajchman.
Στην υποπαράγραφο αυτή θα δοθεί μία γενίκευση του θεωρήματος του Rajchman, που
μόλις αναφέρθηκε παραπάνω, από τους DeLeeuw Katznelson (θεώρημα

) Το θεώρημα αυτό

εκτός του ότι παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον καθεαυτό είναι χρήσιμο στο θεώρημα
ποίο και αποτελεί το κεντρικό ζήτημα της παραγράφου
δειξη του θεωρήματος

Προτού προχωρήσουμε στην από-

, θα χρειαστούμε το ακόλουθο τεχνικό λήμμα
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το ο-

Λήμμα

Για κάθε
«Έστω

υπάρχει

με την ακόλουθη ιδιότητα

μη κενό σύνολο και ο χώρος μέτρου

μέτρο, με

Ας είναι
σπ Αν για κάθε

, όπου το

μία, οποιαδήποτε,

είναι ένα μιγαδικό

μετρήσιμη συνάρτηση, ώστε

είναι

τότε,

Απόδειξη. Έστω

αυθαίρετο

Θεωρούμε το πολυώνυμο
διορίσουμε αργότερα Το

βαθμού

, τον οποίο θα προσ-

έχει τις ακόλουθες ιδιότητες



για κάθε



, με αποτέλεσμα το

και
να μην έχει σταθερό όρο

Θέλουμε επιπλέον να ισχύει ότι

Η συνθήκη αυτή θα οδηγήσει στο προσδιορισμό του
ενώ για κάθε

κι επομένως,

Άρα,

Από τη γνωστή όμως ανισότητα

Οπότε, ζητάμε

ή ισοδύναμα,

, παίρνουμε

κι έτσι, καταλήγουμε στο ότι
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Συγκεκριμένα, έχουμε
είναι

άρα, αναφορικά με τα όσα χρειαζόμαστε, μας αρκεί

Οπότε, προκειμένου να ισχύει ότι

, είναι αρκετό να ο-

ρίσουμε

Ακόμη, λόγω της δεύτερης ιδιότητας, μπορούμε να γράψουμε ότι

Έστω τώρα ο χώρος μέτρου
και

, με το

να είναι μία αυθαίρετη

να είναι ένα μιγαδικό μέτρο τέτοιο, ώστε
μετρήσιμη συνάρτηση, με

(

σ π ) Η ιδιότητα αυτή της , σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
,
δίνει

ή, ισοδύναμα,

Επίσης, έχουμε

κι επομένως, αν υποθέσουμε ότι

για κάθε

καθοριστεί λίγο παρακάτω, λαμβάνουμε
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, όπου το

θα

Δεδομένης της ανισότητας
,
αρκεί να δείξουμε ότι

Έτσι, ορίζουμε

Με αυτήν λοιπόν την επιλογή του , εξασφαλίζουμε ότι

Έχοντας στη διάθεσή μας το λήμμα

μπορούμε, εφαρμόζοντάς το κατάλληλα, να

δείξουμε το πρώτο από τα δύο θεωρήματα των DeLeeuw και Katznelson της παραγράφου αυτής
Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, θα προσπαθήσουμε αρχικά, με τη βοήθεια του θεωρήματος των Banach – Alaoglu, να βρούμε μία συνάρτηση

για την οποία ισχύει ότι

και στη συνέχεια, θα δείξουμε ότι αυτή ικανοποιεί τις υποθέσεις του προηγούμενου λήμματος Επειδή η

προκύπτει ως ένα

όριο ακολουθίας μιγαδικών εκθετικών συναρτήσεων, είναι δύ-

σκολο να το δείξουμε απ’ ευθείας Αντ’ αυτού, κάνοντας χρήση του θεωρήματος του Mazur θα
προσεγγίσουμε τη

από μία ακολουθία τριγωνομετρικών πολυωνύμων για την οποία επαληθεύ-

ονται ευκολότερα οι υποθέσεις του λήμματος

Από αυτό έπεται ότι και η

εί, οπότε θα ισχύει το ζητούμενο
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θα τις ικανοποι-

Θεώρημα

(DeLeeuw – Katznelson, ). Για κάθε

υπάρχει

με την

ακόλουθη ιδιότητα
«Αν το μέτρο

είναι τέτοιο, ώστε

και

τότε,

Απόδειξη. Για σταθερό
κάτω Έστω

, παίρνουμε ένα

, με

, το οποίο θα προσδιοριστεί παρα-

, με την ιδιότητα

Θέτουμε για ευκολία,

με σκοπό να δείξουμε ότι
Αν τώρα πολλαπλασιάσουμε το
λίσουμε αύξουσα ακολουθία

, έτσι ώστε

Με τη βοήθεια της
σύνολο

με κατάλληλη “φάση”, τότε μπορούμε να εξασφα-

, θεωρούμε την ακολουθία
ανήκει στη μοναδιαία μπάλα του

τε, από το θεώρημα των Banach – Alaoglu, έχει μία
τοπολογία του

) σε μία συνάρτηση

Επειδή το
(αφού

) οπό-

συγκλίνουσα υπακολουθία (στην
Επομένως,

δηλαδή,

Έτσι, αρκεί να δείξουμε ότι
ται το λήμμα

Επομένως, αρκεί να δείξουμε ότι εφαρμόζε-

, δηλαδή ότι για οποιοδήποτε
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ισχύει ότι

Παίρνουμε λοιπόν ως
τε

αυτό που δίνεται από το προηγούμενο λήμμα και για οποιοδήπο-

ορίζουμε το ακόλουθο υποσύνολο του ,

Είναι προφανές πως ισχύει

Όμως, από το θεώρημα του Mazur, έχουμε ότι

κι έτσι,

Επομένως, υπάρχει ένα

για το οποί-

ο ισχύει ότι

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατασκευάσαμε ακολουθία τριγωνομετρικών πολυωνύμων

, ώστε

και
για κάθε
Επομένως, υπάρχει υπακολουθία
Θα δείξουμε την

της

για τυχαίο

τα παραπάνω, η ακολουθία
νόρμα Επομένως, για κάθε

, ώστε

κατά μέτρο

Σταθεροποιούμε λοιπόν ένα
συγκλίνει καθώς

στην

, υπάρχει θετικός ακέραιος

Σύμφωνα με
ως προς την
, ώστε για κάθε

να είναι

Σταθεροποιούμε ένα τέτοιο

και για κάποιο

, το οποίο και θα καθορίσουμε αργό-

τερα, θεωρούμε το τριγωνομετρικό πολυώνυμο

Παρατηρούμε ότι
κι επομένως,

και

κι επειδή

, δηλαδή το
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, συμπεραίνουμε ότι

αποτελεί έναν κυρτό συνδυασμό εκθετικών

συναρτήσεων
Στη συνέχεια, από τη σχέση

έπεται ότι υπάρχει

μεγάλος, ώστε

Διαλέγουμε λοιπόν

για κάθε

αρκετά μεγάλο, ώστε

όταν

Για αυτό το

έ-

χουμε

Αφού στην ανισότητα

, το

θαίρετα μικρό, συμπεραίνουμε ότι ικανοποιείται η

μπορεί να εκλεγεί αυ-

κι έτσι εφαρμόζεται το λήμμα

με α-

ποτελέσμα να ισχύει ότι

Το θεώρημα των DeLeeuw και Katznelson για σχεδόν ταυτοδύναμα μέτρα
στο μοναδιαίο κύκλο.
Η παρούσα υποπαράγραφος ξεκινά με μία πρόταση που οφείλεται στο Wiener, η οποία
αποτελεί ένα αρκετά κλασικό αποτέλεσμα στην Αρμονική Ανάλυση Παράλληλα, είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην απόδειξη του θεωρήματος

και αυτός είναι και ο λόγος που την παραθέ-

τουμε Σε ένα σημείο στην απόδειξή της θα μας χρειαστεί το σχετικά απλό λήμμα
Πρότου όμως διατυπώσουμε το λήμμα αυτό, ας υπενθυμίσουμε ότι ένα μέτρο
καλείται συνεχές στο

όταν

Αν

για κάθε

χές Ο αναγνώστης εύκολα μπορεί να δει ότι ένα μέτρο είναι συνεχές στο
Από την άλλη, ένα μέτρο

όπου το σύνολο

λέγεται συνεαν και μόνο αν

ονομάζεται διακριτό αν είναι της μορφής

είναι το πολύ αριθμήσιμο, οι αριθμοί

κουν στο μοναδιαίο κύκλο

, το

είναι μιγαδικοί και τα σημεία

Τέλος, σημειώνουμε ότι κάθε μέτρο
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ανή-

μπορεί να γραφεί

ως το άθροισμα ενός συνεχούς και ενός διακριτού μέτρου, δηλαδή μπορούμε να γράψουμε ότι
, όπου το

είναι ένα συνεχές μέτρο και το

είναι ένα διακριτό μέτρο Οι επόμενες

δύο παρατηρήσεις είναι απαραίτητα συστατικά στην απόδειξη του λήμματος

Παρατήρηση

Αν το μέτρο

είναι συνεχές, τότε για κάθε

αν αυτό είναι διακριτό) το μέτρο

(ακόμη κι

είναι συνεχές Πράγματι, για κάθε

σμού,

έχουμε, εξ’ ορι-

, αφού

δήποτε

, εφ’ όσον το

Παρατήρηση

για οποιο-

είναι συνεχές ◄

Αν παρατηρήσουμε ότι για οποιαδήποτε ,

ισχύει ότι

τότε εύκολα συμπεραίνουμε ότι σε περίπτωση όπου τα μέτρα ,
το

είναι επίσης διακριτό Συγκεκριμένα, αν γράψουμε

θα είναι

είναι διακριτά, τότε
και

κάτι που φανερώνει ότι το

,

είναι διακριτό ◄

Μια ακόμα χρήσιμη (για τα επόμενα) έννοια είναι αυτή του συζυγούς μέτρου ενός μέτρου

την οποία και δίνουμε αμέσως παρακάτω

Ορισμός

Έστω

, που για κάθε

Το συζυγές μέτρο του , είναι εκείνο το μέτρο, συμβολικά
ικανοποιεί τη σχέση

Με τη βοήθεια των δύο προηγούμενων παρατηρήσεων, θα δείξουμε το επόμενο λήμμα
Επιπλέον, θα μας φανεί χρήσιμη η συνδέση της διάσπασης ενός μέτρου

με τη διάσπα-

ση του συζυγούς του μέτρου Συγκεκριμένα, δεδομένης της διάσπασης ενός
, όπου το μέτρο

είναι συνεχές και το

άσπαση του συζυγούς του μέτρου,
για

Λήμμα

, θα ισχύει ότι

ενώ, αν

Έστω

, δηλαδή

είναι διακριτό, τότε για την αντίστοιχη διΜάλιστα, είναι

τότε,

Τότε,

Απόδειξη. Ας παρατηρήσουμε κατ’ αρχήν ότι αν
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είναι η διάσπαση του , τότε

Θεωρούμε στη συνέχεια για ευκολία το μέτρο

Σύμφωνα με τα προηγούμενα,

έχουμε

και καθώς τα μέτρα

και

μέτρα

και

,

Επομένως, αν

είναι συνεχή, από την παρατήρηση

συμπεραίνουμε ότι τα

θα είναι κι αυτά συνεχή Κατά συνέπεια,

τότε από τα παραπάνω και την παρατήρηση

, έχουμε

Έχοντας στη διάθεσή μας το παραπάνω λήμμα, μέσω διαδοχικών (και ίσως τεχνικών) παρατηρήσεων αποδεικνύουμε την πρόταση του Wiener

Πρόταση

(Wiener). Έστω

Τότε,

Απόδειξη. Η απόδειξη θα χωριστεί σε δύο επιμέρους βήματα Στο πρώτο δείχνουμε ότι για κάθε
ισχύει ότι

δηλαδή ότι το “διακριτό” μέρος του

μπορεί να ανακτηθεί από το παραπάνω όριο που

εμπλέκει τον αντίστροφο (κατά μία έννοια) μετασχηματισμό Fourier – Stieltjes του μέτρου
χοντας αυτόν ακριβώς το στόχο, σταθεροποιούμε κατ’ αρχήν ένα
του πυρήνα του Dirichlet

ορίζουμε τις συναρτήσεις
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,

, με

Έ-

Έπειτα, με τη βοήθεια

οι οποίες έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες



για κάθε
για κάθε

,
, όπου

(αρκούντως) “μικρό”,

ομοιόμορφα,

αφού όπως εύκολα μπορεί κανείς να δει

Θεωρούμε το μέτρο

Το

είναι συνεχές στο δηλαδή κι έτσι, ισχύει ότι

Σε συνδυασμό με τη δεύτερη ιδιότητα της ακολουθίας

, συμπεραίνουμε άμεσα ότι

Επειδή όμως,

καταλήγουμε στο ότι

οπότε, παίρνοντας το όριο

και στα δύο μέλη της τελευταίας σχέσης, προκύπτει η

Στο δεύτερο και τελευταίο βήμα, θεωρούμε, όπως και στο προηγούμενο λήμμα, το μέτρο
για το οποίο, όπως είδαμε, ισχύει ότι
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Οπότε, εφαρμόζοντας την

για το μέτρο

Παρατηρούμε όμως ότι για κάθε
ισχύει

στο

, παίρνουμε

είναι

και κατά συνέπεια, για όλα τα

Επομένως,

Παρατήρηση

Η παραπάνω πρόταση παρέχει ένα κριτήριο για το αν ένα μιγαδικό μέτρο

είναι συνεχές Συγκεκριμένα, το

Έτσι, αν το
κάθε

είναι συνεχές αν και μόνο αν

είναι συνεχές, τότε η συνάρτηση

τείνει στο

κατά πυκνότητα, δηλαδή για

το πλήθος των στοιχείων του συνόλου

για τα οποία

είναι αυθαίρετα μικρό Κατά συνέπεια, για οποιοδήποτε

και κάθε θετικό ακέραιο

ποιοδήποτε μεγάλο “διάστημα” του , υπάρχουν “διαστήματα” ακεραίων μήκους
για κάθε

σε αυτά, να είναι

◄

Για λόγους διευκόλυνσης στις αποδείξεις που ακολουθούν, υπενθυμίζουμε

την έννοια της σχεδόν περιοδικότητας (στο ) Υπενθυμίζουμε ότι αν
καλείται (

και ο αριθμός

τέτοια, ώστε

Η παρατήρηση αυτή θα μας φανεί χρήσιμη στην απόδει-

ξη του επόμενου λήμματος καθώς και του θεωρήματος

Παρατήρηση

σε ο-

) σχεδόν περιοδική όταν υπάρχει

ονομάζεται

Αν τώρα το

, τότε η συνάρτηση
, ώστε

(σχεδόν) περίοδος
είναι ένα διακριτό μέτρο, δηλαδή της μορφής
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όπου οι αριθμοί

είναι μιγαδικοί και τα σημεία

μπορεί κανείς να ελέγξει ότι η συνάρτηση

Λήμμα

Για κάθε
«Έστω

ανήκουν στο μοναδιαίο κύκλο , τότε εύκολα

είναι σχεδόν περιοδική στο

υπάρχει

◄

με την ακόλουθη ιδιότητα

ένα συνεχές μέτρο με

, ώστε για οποιοδήποτε

που

είναι αρκετά μεγάλο, να ισχύει ότι
ή
Τότε, το σύνολο

είναι πεπερασμένο

Απόδειξη. Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε να θεωρήσουμε ότι
στη θέση του

να πάρουμε το

, καθώς μπορούμε

Επίσης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το μέτρο

πραγματικό, γιατί σε αντίθετη περίπτωση μπορούμε να θεωρήσουμε το μέτρο
οποίο είναι

για κάθε

είναι
για το

και σ’ αυτήν την περίπτωση, το αντίστοιχο

θα

είναι το
Από το θεώρημα
σχύει ότι

υπάρχει μία σταθερά

τέτοια, ώστε αν για το

ι-

και

τότε,

Ορίζουμε

και δείχνουμε ότι είναι αυτό ακριβώς που

χρειαζόμαστε Υποθέτουμε ότι το



είναι ένα συνεχές και πραγματικό μέτρο, με τις ιδιότητες

και
ή

για κάθε

Θα δείξουμε ότι το σύνολο

είναι πεπερασμένο Προς απαγωγή σε άτοπο

υποθέτουμε το αντίθετο, ότι δηλαδή το σύνολο
αυτή συνεπάγεται ότι το

είναι άπειρο Η υπόθεση
και
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είναι ένα άπειρο σύνολο Ε-

πειδή το

έχει υποτεθεί πραγματικό, για κάθε

νολο

θα ισχύει ότι

και
Το γεγονός ότι το

η ακολουθία
πυκνότητα στο

Οπότε, το σύ-

είναι άπειρο

είναι πραγματικό, σε συνδυασμό με το προηγούμενο λήμμα, δίνει ότι

έχει μηδενική μέση τιμή στο

Κατά συνέπεια, το

θα έχει μηδενική

Επομένως, μπορούμε να βρούμε μία ακολουθία θετικών ακεραίων

τοια, ώστε για κάθε

οι θετικοί ακέραιοι

,

,

τέ-

και

να μην ανήκουν στο
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, για κάθε
και

που είναι της μορφής

για κάποιο

θα ισχύει ότι

Με τη βοήθεια της παραπάνω ακολουθίας θετικών ακεραίων
γμένη ακολουθία μέτρων

, θεωρούμε τη φρα-

στον

Εφαρμόζοντας τώρα το θεώρημα των Banach – Alaoglu, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει
συγκλίνουσα (στον χώρο

) υπακολουθία της

τας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ίδια η
του

) σε ένα μέτρο

συγκλίνει (ως προς την

Αυτό έχει ως συνέπεια για κάθε

Με άλλα λόγια, η ακολουθία

τοπολογία

να ισχύει ότι

“μετατοπίσεων” της ακολουθίας

συ-

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε υποθέσει για το , συμπεραίνουμε ότι για κάθε

ισχύει

γκλίνει κατά σημείο στον

είτε

Χωρίς βλάβη της γενικότη-

σε μία συνάρτηση

ή
Δείχνουμε τώρα ότι η ανισότητα

ικανοποιείται όταν το

ακέραιος ή πολύ μεγάλος θετικός ακέραιος Έστω
είναι ίσο με

κι έτσι,

είναι ή αρνητικός

αρνητικός Για κάθε

Άρα, λαμβάνοντας το όριο

το
προκύ-

πτει ότι
Επειδή είναι
προκύπτει από το θεώρημα

, υπάρχει μία κατάλληλη σταθερά

(η οποία

), ώστε

Η τελευταία ανισότητα δείχνει ότι για αρκετά μεγάλο

το

είναι μικρό, με αποτέλε-

σμα να μην μπορεί να ισχύει η ανισότητα
Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχει (μεγάλος) θετικός ακέραιος
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, ώστε

για κάθε
Επομένως, για οποιονδήποτε ακέραιο

Συνεπώς, αν

και

, με

και αρκούντως μεγάλο

είναι

αρκετά μεγάλο, θα είναι
για κάθε

, με

ή ισοδύναμα,
για κάθε

, με

Επομένως, μπορούμε να κατασκευάσουμε μία πεπερασμένη υπακολουθία της
το πλήθος στοιχεία,


, με

με τις ακόλουθες ιδιότητες

,



και



έαν

Με τη βοήθεια της πεπερασμένης ακολουθίας

κατασκευάζουμε το πεπερασμένο

γινόμενο Riesz με

Η supremum νόρμα καθενός από τους παράγοντες του παραπάνω γινομένου φράσσεται από τον
αριθμό

κι επομένως,

Επίσης, κάθε παράγοντας του γινομένου έχει

νόρμα ίση με

Το ζητούμενο άτοπο θα προκύψει με ολοκληρώση του
σχύουν οι ανισότητες

και

έχουμε ότι

Απ’ την άλλη, αν κάνουμε χρήση της ταυτότητας του Parseval,
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κι έτσι

ως προς το μέτρο

Επειδή ι-

και στη συνέχεια, της τριγωνικής ανισότητας, παίρνουμε

όπου

Καθώς όμως τα

νας από τους όρους του γινομένου

Επειδή

είναι τέτοια, ώστε

, κανέ-

δεν αναιρείται από κάποιον άλλο κι έτσι,

, με

και

και

, έπεται

ότι

Αν

με

μην είναι όλα μηδενικά και

, τότε θα πρέπει να είναι της μορφής

, με τα

να

Εύκολα βλέπουμε τώρα ότι για έναν τέτοιο ακέραιο

είναι

Επομένως, από την τελευταία ανισότητα και τη σχέση

προκύπτει ότι

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, έχουμε

δηλαδή,

κι επειδή

κά ότι
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, έχουμε τελι-

,
ή ισοδύναμα,

το οποίο είναι άτοπο

Κάνοντας χρήση όλων ττων παραπάνω, μπορούμε πλέον να δείξουμε το δεύτερο και αρκετά ενδιαφέρον θεώρημα των DeLeeuw και Katznelson Παροτρύνουμε επίσης τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη να μελετήσει την εργασία των συγγραφέων [D&K] Σ’ αυτήν, δίνονται δύο παραδείγματα μέτρων που αφορούν τα θεωρήματα της παραγράφου

Ειδικότερα, παρουσιάζε-

ται ένα μέτρο για το οποίο

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά το επόμενο θεώρημα και δείχνει ότι το
ανεξάρτητο της σταθεράς

δε μπορεί να θεωρηθεί

Επίσης, οι συγγραφείς της εργασίας προτείνουν μία αφαιρετική

εκδοχή του θεωρήματος
Θεώρημα

(DeLeeuw – Katznelson, ). Για κάθε

υπάρχει

, με την

ακόλουθη ιδιότητα
«Έστω

Τότε, το

τέτοιο, ώστε

μπορεί να γραφεί ως εξής

να είναι περιοδική συνάρτηση στο

Απόδειξη. Σταθεροποιούμε ένα

όπου

και

όπου το

και το

να ικανοποιεί τη σχέση

και ορίζουμε

ως εξής,

είναι η τιμή της συνάρτησης που προκύπτει το λήμμα
Έστω τώρα

, με

είναι ταυτοδύναμο, με το

και
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για τη σταθερά

Θα δείξουμε ότι η παραπάνω συνθήκη (
έπεται ότι
τρο

) οδηγεί στο ζητούμενο συμπέρασμα Επειδή είναι

κι έτσι,

Ας είναι

η διάσπαση του

Θα δείξουμε ότι το

είναι “

σε ένα συνεχές μέτρο

και σε ένα διακριτό μέ-

σχεδόν ταυτοδύναμο”, δηλαδή

Επειδή

υπάρχει

, ώστε για κάθε

κι έτσι, το

να “απέχει” το πολύ κατά

Επειδή το
πάρχει ένα σύνολο

να είναι

δηλαδή

είτε από το

είναι συνεχές, η συνάρτηση

είτε από το

έχει μηδενική μέση τιμή στο

κι έτσι, υ-

ακεραίων μηδενικής πυκνότητας, ώστε
για κάθε

Κατά συνέπεια, αν
είτε από το

και

είτε από το

, τότε το

Άρα,
για κάθε

Καθώς όμως η συνάρτηση

“απέχει” λιγότερο από

με

είναι σχεδόν περιοδική στο , συμπεραίνουμε ότι

Με τη βοήθεια της παραπάνω συνθήκης, θα κατασκευάσουμε ένα ταυτοδύναμο μέτρο
Αφού

, το

μπορεί να διαμεριστεί στα ακόλουθα σύνολα,

και
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Επειδή η

είναι σχεδόν περιοδική στο , κάθε

πει να είναι ταυτόχρονα περίοδος και για το
Ορίζουμε λοιπόν το

και για το

να είναι εκείνο το ταυτοδύναμο μέτρο στον χώρο

Ισχύει όμως
πολύ κατά

σχεδόν περίοδος αυτής θα πρέ-

κι έτσι, το
Αντίστοιχα,

ή

Θέτουμε στη συνέχεια,

“απέχει” από το

, με

ή από το

το

κι επομένως,

και το μόνο που μένει να δειχθεί είναι ότι

Εύκολα τώρα βλέπουμε ότι για μεγάλα

“απέχει” από τις τιμές

, και

το πολύ κατά

Άρα, είναι αρκετό να δειχθεί ότι

Επειδή

, θα είναι

Οπότε, σύμφωνα με τα παραπάνω, αρκεί πλέον να δείξουμε ότι

Για την απόδειξη της παραπάνω ανισότητας θα κάνουμε χρήση του λήμματος
λαιώνοντας, υπάρχει

, ώστε
ή

για κάθε

ενώ ταυτόχρονα,
ή
Οπότε, για κάθε

για κάθε

έχουμε
ή

ή
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,

Ανακεφα-

Θεωρούμε το μέτρο
και

, για το οποίο βέβαια, ισχύει ότι

Έτσι, για κάθε

για κάθε

είναι
ή

Άρα, απ’ το λήμμα

, το

είναι

πεπερασμένο Οπότε, παίρνοντας
ότι

εξασφαλίζουμε ότι για

κι επομένως ικανοποιείται η

και άρα, έχουμε το ζητούμενο
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ισχύει

Κεφάλαιο
Το σύνολο του Cantor και πιθανοθεωρητικές μέθοδοι στην Αρμονική Ανάλυση.

Εισαγωγή.
Το κεφάλαιο αυτό αφιερώνεται στις εφαρμογές της γενικής θεωρίας πάνω στο σύνολο
των ακολουθιών με όρους ίσους με

ή , το οποίο εφοδιάζουμε με την πράξη του κατά σημείο

πολλαπλασιασμού και με κατάλληλη τοπολογία, ώστε να προκύψει μία συμπαγής τοπολογική ομάδα
Έτσι, αφού πρώτα στην παράγραφο

δώσουμε μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά

της ομάδας αυτής, στη συνέχεια παρουσιάζουμε τη δυϊκή της ομάδα, η οποία αποτελείται από πεπερασμένα γινόμενα συναρτήσεων Rademacher (Πρόταση

) Πλέον, με τη βοήθεια αυτών των

συναρτήσεων, οδηγούμαστε στην εισαγωγή Πιθανοθεωρητικών Μεθόδων στην Αρμονική Αναλύση Δύο σχετικά και πολύ χαρακτηριστικά αποτελέσματα είναι το θεώρημα των DeLeeuw, Kahane και Katznelson καθώς και το θεώρημα των Paley και Zygmund, τα οποία και παραθέτουμε στις
παραγράφους

και

αντίστοιχα

Για λόγους πληρότητας κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθεί μία πρόσθετη παράγραφος με απαραίτητα εργαλεία (για τα θεωρήματα των παραγράφων
των Η παράγραφος αυτή σημειώνεται με

και

) από τη Θεωρία Πιθανοτή-

και η αναλυτική της μελέτη μπορεί κατ’ αρχήν να πα-

ραληφθεί και ο αναγνώστης να ανατρέχει κάθε φορά στα αντίστοιχα λήμματα και προτάσεις που
του είναι απαραίτητα για την κατανόηση των αποδείξεων των θεωρημάτων των επόμενων παραγράφων Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε από αυτά τα εργαλεία μας χρειαστούν θα σημειώνονται εκ νέου κάθε φορά στο κείμενο των εκάστοτε αποδείξεων που ακολουθούν
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Η ομάδα

.

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, στο παρόν κεφάλαιο θα μελετηθεί το σύνολο
, δηλαδή το σύνολο όλων των πραγματικών ακολουθιών με όρους ίσους με

ή ,

γνωστό και ως σύνολο του Cantor Το σύνολο αυτό είναι υπεραριθμήσιμο, όπως μπορεί να δειχθεί
άμεσα με χρήση του διαγώνιου επιχειρήματος του Cantor ή εναλλακτικά, παρατηρώντας ότι η απεικόνιση

, με τύπο

για

Αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε ότι το σύνολο
, αφού κάθε στοιχείο του
Εφοδιάζουμε το
στο

είναι

βρίσκεται σε

και επί του

και επί αντιστοιχία με το

έχει μοναδικό δυαδικό ανάπτυγμα

με τον κατά σημείο πολλαπλασιασμό

, ορίζουμε

, δηλαδή για

και

Είναι φανερό πως η πράξη έχει ως ουδέτε-

ρο στοιχείο της την ακολουθία που αποτελείται μόνο από , την οποία και συμβολίζουμε με
Παρατηρούμε επιπλέον ότι για κάθε
στοιχείο του

ισχύει

, απ’ όπου συμπεραίνουμε ότι κάθε

έχει αντίστροφο τον εαυτό του Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, το ζεύγος

αποτελεί μία αβελιανή ομάδα, η οποία επιπλέον είναι σώμα
Παρατήρηση

Ένας άλλος, ισοδύναμος φυσικά, τρόπος θεώρησης του συνόλου Cantor, που

εξ’ ίσου συχνά εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι
το

εφοδιάζεται με την κατά σημείο πρόσθεση

Με αυτήν τη θεώρηση,
Στην περίπτωση αυτή βέβαια,

◄

Η τοπολογία στο

.

Στη συνέχεια, εφοδιάζουμε το

με τη συνήθη τοπολογία γινόμενο Συγκεκριμένα, αντι-

μετωπίζουμε το σύνολο το Cantor ως το πλήρες ευθύ άθροισμα των αβελιανών ομάδων
όπου

και

,

είναι ο πολλαπλασιασμός κατά σημείο, καθεμία από τις οποίες είναι ε-

φοδιασμένη με τη διακριτή τοπολογία

Επειδή το

είναι πεπερασμένο, το ζεύγος

είναι συμπαγής τοπολογικός χώρος Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε τους συμβολισμούς
και

,

λογία γινόμενο

, τότε παρατηρώντας ότι

και ορίζοντας την αντίστοιχη τοπο-

, από το θεώρημα του Tychonoff, η τριάδα

είναι μία συ-

μπαγής τοπολογική ομάδα, την οποία στο εξής και χάριν συντομίας θα σημειώνουμε απλά με
Καθεμία από τις τοπολογίες
νο

είναι μετρικοποίησιμη κι επομένως η τοπολογία γινόμε-

θα είναι κι αυτή μετρικοποίησιμη Μάλιστα, εύκολα μπορεί κανείς να ελέγξει ότι μία μετρι-

κή που παράγει την τοπολογία αυτή είναι η

, η οποία ορίζεται ως εξής
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για οποιαδήποτε ,

Κατασκευή του μέτρου Haar πιθανότητας στο
Όπως είδαμε παραπάνω, η

είναι μία συμπαγής αβελιανή ομάδα και επομένως, από το

γνωστό θεώρημα του Haar (βλ παράρτημα
νο πάνω στη σ – άλγεβρα

.

), υπάρχει μοναδικό μέτρο πιθανότητας

ορισμέ-

, αμετάβλητο στις μετατοπίσεις, δηλαδή με την ιδιότητα

για κάθε

και για οποιοδήποτε

Στη σύντομη αυτή υποπαράγραφο δίνουμε μία ανεξάρτητη (από το θεώρημα του Haar)
περιγραφή της κατασκευής του μέτρου Haar πιθανότητας στο

, η οποία προκύπτει ως άμεση ε-

φαρμογή του ακόλουθου απλού λήμματος
Λήμμα

. Έστω

μία συμπαγής αβελιανή ομάδα και

γών υποομάδων της , τέτοια ώστε το
Συμβολίζουμε με

μία αύξουσα ακολουθία συμπα-

να είναι πυκνό στο

τα μέτρα Haar πιθανότητας των

Τότε, η

συγκλίνει

στο μέ-

τρο Haar πιθανότητας του
Απόδειξη. Από το θεώρημα των Banach – Alaoglu, η
σε ένα μέτρο πιθανότητας

Αφού η

έχει υπακολουθία που συγκλίνει

είναι αύξουσα, συμπεραίνουμε ότι όλη η ακολου-

θία συγκλίνει στο ίδιο όριο
Θα δείξουμε ότι το μέτρο
θυνση, παίρνουμε πρώτα ένα
σχύει ότι
και

είναι αμετάβλητο στις μετατοπίσεις Προς αυτήν την κατεύαυθαίρετο Παρατηρούμε ότι για κάθε

για κάθε
, με

θα ισχύει ότι

Κατά συνέπεια,

και για όλα τα

και

, συμπεραίνουμε τελικά ότι για οποιοδήποτε

, με
και

Επειδή όμως
θα είναι

δεν μπορεί να είναι άλλο παρά το μέτρο Haar πιθανότητας της

Με τη βοήθεια του λήμματος
ζουμε με

για κάθε

είναι ένα μέτρο πιθανότητας αμετάβλητο στις μετατοπίσεις και πλέον, λόγω

μοναδικότητας, το

, ως το

, ι-

Επομένως, από τα προηγούμενα προκύπτει πως

για οποιοδήποτε

Δηλαδή το

και

, θα κατασκευάσουμε το μέτρο Haar πιθανότητας στο

όριο μίας ακολουθίας μέτρων του
την ακολουθία της οποίας η

Προς τούτο, για κάθε
οστή συντεταγμένη ισούται με
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, συμβολί, ενώ όλες οι

άλλες είναι ίσες με
Στη συνέχεια, θέτουμε

Δηλαδή η

είναι η ελάχιστη ομάδα, ως προς την πράξη

, που παράγεται από τα στοιχεία

και

Ε-

πίσης, ορίζουμε

το οποίο είναι προφανώς το μέτρο Haar πιθανότητας του
Παρατηρούμε ότι

όταν

Είναι φανερό ότι η
τέτοια ώστε το σύνολο
δή

να είναι πυκνό στο

, ώστε

,

Για τον τελευταίο ισχυρισμό, ότι δηλα-

και κάποιο

και να δείξουμε ότι υ-

Έχοντας λοιπόν αυτόν τον σκοπό, διαλέγουμε

μεγάλο τέτοιο, ώστε
πρώτες

θέτουμε

είναι μία αύξουσα ακολουθία συμπαγών υποομάδων της

, αρκεί να πάρουμε ένα αυθαίρετο

πάρχει

, ενώ για κάθε

και ταυτόχρονα να υπάρχει

αρκετά

που να ταυτίζεται με το

στις

συντεταγμένες Τότε βέβαια,
Θεωρούμε την ακολουθία μέτρων

για κάθε

με

Εύκολα μπορεί κανείς να ελέγξει ότι το

της συμπαγούς ομάδας

τότε, από το λήμμα

είναι το μέτρο Haar πιθανότητας

έπεται ότι η ακολουθία

συγκλίνει

στο

Παρατήρηση

Η περιγραφή του μέτρου Haar στο

που προηγήθηκε, μπορεί να αποκαλύψει

αρκετές ιδιότητές του μέτρου αυτού, από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τη φασματική σύνθεση του

(την οποία δε θα θίξουμε, δυστυχώς, στην

παρούσα έκδοση της εργασίας αυτής) Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της συμπαγούς τοπολογικής
ομάδας

, μπορεί να αποδειχθεί το θεώρημα του Malliavin σύμφωνα με το οποίο «σε κάθε μη

διακριτή τοπολογική ομάδα

, η φασματική σύνθεση του

αποτυγχάνει» Για περισσότερες

λεπτομέρειες παραπέμπουμε στην εργασία [Mal] ή στο Κεφάλαιο
για το θέμα αυτό, βιβλία [Ben] και [Szé] ◄
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του [Kat] ή στα, ειδικά

Περιγραφή του συνόλου

.

Στην παράγραφο αυτή θα προσδιορίσουμε με ακρίβεια το σύνολο των χαρακτήρων του
Έχοντας αυτόν λοιπόν το στόχο, ας παρατηρήσουμε κατ’ αρχήν ότι κάθε χαρακτήρας στο
μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές

ή

κι έτσι,

Πράγματι, για τυχαίο

και

έχουμε

Η ενδιαφέρουσα αυτή ιδιότητα της ομάδας

φέρνει στο μυαλό την ακολουθία συναρτήσεων Rademacher

, μας

Η ακολουθία αυτή, στην κλα-

σική περίπτωση, αποτελείται από συναρτήσεις με πεδίο ορισμού στο διάστημα

κι ένας από

τους πιο συνηθισμένους τρόπους ορισμού αυτών είναι

Η παραπάνω σχέση ορισμού δείχνει τη σύνδεση ανάμεσα στην ακολουθία
δυαδικό ανάπτυγμα των αριθμών του διαστήματος
γκεκριμένα, αν ο
αν

έχει ως

και άρα των στοιχείων του

Πιο συ-

οστό του ψηφίο στο δυαδικό του ανάπτυγμα το

, ενώ στην περίπτωση όπου

,

και το

, θα είναι

, τότε

Σύμφωνα με την

παραπάνω παρατήρηση δίνουμε τον (φαινομενικά και μόνο) αντίστοιχο ειδικό ορισμό των συναρτήσεων Rademacher

Ορισμός

που ορίζονται στο

Ορίζουμε ως ακολουθία συναρτήσεων Rademacher στον

συναρτήσεων
την προβολή του

, όπου για κάθε

είναι

κατά την

οστή συντεταγμένη

, την ακολουθία

και

, δηλαδή

Η επόμενη πρόταση αποτελεί τον κατάλληλο σύνδεσμο μεταξύ της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Αρμονικής Ανάλυσης, καθώς αναφέρει ότι οι συναρτήσεις Rademacher αποτελούν
χαρακτήρες στο
Πρόταση

. Ισχύει ότι

Με άλλα λόγια, οι συναρτήσεις Rademacher στο

είναι

χαρακτήρες της συμπαγούς ομάδας
Απόδειξη. Κατ’ αρχάς παρατηρούμε ότι για οποιαδήποτε ,
δηλαδή, κάθε

γκλίνει ως προς την
στο

, έχουμε

είναι ομορφισμός

Τέλος, αναφορικά με τη συνέχεια του
τρική

και

σε κάποιο
και επειδή η

, θεωρούμε αυθαίρετη ακολουθία
Ισοδύναμα, η
είναι μετρική γινόμενο, η

ταγμένη στο
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, που συ-

θα συγκλίνει και ως προς τη μεθα συγκλίνει κατά συντε-

Επομένως,
ποτε

η

, που σημαίνει ότι για οποιοδή-

είναι συνεχής

Εμπνευσμένοι από την Κλασική Αρμονική Ανάλυση, δίνουμε τον ορισμό του Συστήματος Walsh ως το σύνολο που αποτελείται από πεπερασμένα γινόμενα στοιχείων της ακολουθίας
Ορισμός

. Ορίζουμε ως Σύστημα Walsh, συμβολικά

, το σύνολο που αποτελείται από

όλα τα πεπερασμένα γινόμενα συναρτήσεων Rademacher στο
Παρατήρηση
το σύνολο

Επειδή

και κάθε

μπορεί να γραφεί ως

, όπου

είναι πεπερασμένο, συμπεραίνουμε ότι

Επιπλέον, επειδή το σύνολο ακολουθιών Rademacher είναι αριθμήσιμο έπεται ότι και το
σύνολο

είναι αριθμήσιμο ◄

Παρατήρηση

Όπως είδαμε στην προηγούμενη παρατήρηση καθένα από τα

να γραφεί ως

, όπου το

είναι πεπερασμένο Εναλλακτικά, υπάρχει και η κά-

πως πιο “πολύπλοκη” γραφή καθενός

ως

η οποία είναι χρήσιμη στην απαρίθμηση του
μοναδικό τρόπο, ως
, τότε η

μπορεί

Συγκεκριμένα, γράφοντας το τυχαίο

(το δυαδικό ανάπτυγμα του

), όπου

κατά
για

οστή συνάρτηση Walsh είναι η

Η απαρίθμηση αυτή του συνόλου

οφείλεται στον Paley και για αυτόν ακριβώς τον λό-

γο αναφέρεται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία ως διάταξη του Paley ◄

Θα δείξουμε στη συνέχεια το κύριο θεώρημα της υποπαραγράφου
Η κύρια ιδέα είναι να δείξουμε ότι κάθε στοιχείο
ση του

σε ένα πυκνό υποσύνολο του

τη μετρική

ότι δηλαδή,

ταυτίζεται με κάποια συνάρτη-

Επειδή και οι δύο συναρτήσεις είναι συνεχείς, ως προς

, θα ταυτίζονται σε όλο το
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Πρόταση

. Το σύνολο

ταυτίζεται με το σύστημα Walsh του

Απόδειξη. Όπως στην υποπαράγραφο
τους όρους της ίσους με

εκτός του

νει (ως προς τη μετρική
θε

, υπάρχει

, δηλαδή το σύνολο

, συμβολίζουμε με

την ακολουθία με όλους

οστού Εύκολα βλέπουμε ότι η ακολουθία

και ισοδύναμα ως προς την τοπολογία

τέτοιο, ώστε για κάθε

) στο

να είναι

) και επομένως στο

Αφού οι

και

καθώς και ότι για κάθε

Επομένως, για κά-

ή ισοδύναμα, το σύνολο

είναι πεπερασμένο (υποσύνολο του
Παρατηρούμε στη συνέχεια ότι το σύνολο

συγκλί-

)

είναι πυκνό στο

(της παραγράφου

ισχύει

είναι συνεχείς και ταυτίζονται σε πυκνό σύνολο, θα είναι παντού ίσες και

συνεπώς, αποδείχθηκε το ζητούμενο

Τα πολυώνυμα Rudin – Shapiro.
Στην Ανάλυση, πολλές “κατασκευές” στηρίζονται στην κατάλληλη επιλογή μίας ακολουθίας προσήμων

Ισοδύναμα, μιλώντας με τη γλώσσα του παρόντος κεφαλαίου, πολλές φορές

χρειαζόμαστε κάποιο κατάλληλο

, ώστε να προκύψει μία ακολουθία προσήμων

που να ικανοποιεί κάποιες ιδιότητες, οι οποίες είναι χρήσιμες στην “κατασκευή” που μας ενδιαφέρει
Στην παράγραφο αυτή, θα “κατασκευάσουμε” τριγωνομετρικά πολυώνυμα στο μοναδιαίο
κύκλο

με συντελεστές

με μικρή”

νόρμα Ευθυγραμμισμένοι με την ορολογία του

Κεφαλαίου, θα μελετήσουμε τριγωνομετρικά πολυώνυμα

για κάποιο

και

της μορφής,

Παρατηρούμε ότι από την ταυτότητα του Parseval είναι
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Το ερώτημα λοιπόν που έθεσε ο R Salem στον W Rudin το
υπάρχει

, ώστε αν το

(που προκύπτει για αυτό το

ήταν «για δεδομένο

είναι ένα τριγωνομετρικό πολυώνυμο της παραπάνω μορφής

) τότε θα υπάρχει θετική σταθερά

, ανεξάρτητη των

και

, με

» Ο W Rudin απάντησε ένα χρόνο αργότερα καταφατικά [Rud ] Παρ’ όλα αυτά,
το ίδιο ερώτημα είχε απαντηθεί ήδη από το

από τον Shapiro στα πλαίσια της μεταπτυχιακής

του διπλωματικής εργασίας στο ΜΙΤ [Sha] Μάλιστα, η κατασκευή και των δύο βασίστηκε στη
χρήση του κανόνα του παραλληλογράμμου και ήταν κατ’ ουσίαν ίδιες
Θεώρημα

(Rudin – Shapiro). Για κάθε

υπάρχει

, ώστε

για όλα τα
Απόδειξη. Η απόδειξη θα γίνει σε
την περίπτωση όπου

βήματα Στο πρώτο απ’ αυτά, δείχνουμε το ζητούμενο για

για κάθε

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του προηγούμενου βή-

ματος, δείχνουμε το ζητούμενο στη γενική περίπτωση
Υποθέτουμε λοιπόν ότι

για κάποιο

Τα πολυώνυμα που ικανοποιούν τις υ-

ποθέσεις του θεωρήματος, ορίζονται (επαγωγικά) για όλα τα

και για οποιοδήποτε

ως εξής


,


Παρατηρούμε ότι για κάθε
Πράγματι, ο βαθμός του
τότε ο βαθμός του
είναι

ή

το τριγωνομετρικό πολυώνυμο
είναι

και αν υποθέσουμε ότι ο βαθμός των

είναι

Επιπλέον, οι συντελεστές του

και

είναι

,

Οι συντελεστές των πολυωνύμων αυτών
ταυτίζονται με τους

Με βάση τα προηγούμενα, δείχνουμε ότι τα πολυώνυμα
Επειδή για κάθε

είναι βαθμού

πρώτους συντελεστές του
είναι και τα ζητούμενα

, έχουμε (–με βάση τον κανόνα του παραλληλογράμμου – ) ότι
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και

έπεται ότι

απ’ όπου συμπεραί-

νουμε ότι

Επομένως, για οποιοδήποτε

της μορφής

ισχύει το ζητούμενο
Στη γενική τώρα περίπτωση, έστω

και κάποιο

, ώστε

Τότε, με χρήση

επαγωγής, εύκολα κανείς μπορεί να επαληθεύσει ότι
και
Πλέον, παίρνοντας ένα αυθαίρετο

και διαλέγοντας

έχουμε
ώστε ο

, με την ιδιότητα

Οπότε, για κάθε
οστός όρος του

να είναι ίσος με τον

τα τριγωνομετρικά πολυώνυμα

Παρατήρηση

θεωρούμε το

οστό συντελεστή του

να έχουν

Έχοντας στη διάθεσή μας το θεώρημα

,

με αποτέλεσμα

νόρμα μικρότερη του

μπορούμε να ορίσουμε ως πολύ-

ώνυμα Rudin – Shapiro εκείνα τα τριγωνομετρικά πολυώνυμα που κατασκευάστηκαν στην απόδειξη του παραπάνω θεωρήματος Παρ’ όλα αυτά, στη διεθνή βιβλιογραφία ως πολυώνυμα Rudin
– Shapiro συνήθως νοούνται απλά τα τριγωνομετρικά πολυώνυμα με συντελεστές ίσους με

ή

◄

Παρατήρηση

Το παραπάνω θεώρημα έχει γενικευτεί από τον Μ Κολουντζάκη, ο οποίος,

χρησιμοποιώντας ένα θεώρημα του Spencer [Spe] και την ανισότητα του Bernstein, έδειξε ότι
«για οποιαδήποτε τριγωνομετρικά πολυώνυμα
κάθε

, υπάρχει

,

, ,

βαθμού το πολύ

και

, τέτοιο ώστε να ισχύει

για
»

Για περισσότερες, σχετικές λεπτομέρειες παραπέμπουμε στην εργασία [Kol] ◄

Βασικά εργαλεία από τη θεωρία πιθανοτήτων.
Στην προηγούμενη παράγραφο, η επιλογή προσήμων για την κατασκευή των πολυωνύμων Rudin – Shapiro ήταν συγκεκριμένη Στις περισσότερες όμως των περιπτώσεων είναι αρκετά
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δύσκολο να δείξουμε ότι υπάρχει κάποιο “αντικείμενο”

που να έχει μία ζητούμενη “ιδιότητα”

, πόσο μάλλον να “κατασκευάσουμε” ένα τέτοιο Αντ’ αυτού, υπάρχουν δύο (κυρίως) επιλογές
Η πρώτη, με την οποία και θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο του κεφαλαίου, είναι να ορίσουμε κατάλληλο χώρο πιθανότητας και να δείξουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο του οποίου τα στοιχεία έχουν
την “ιδιότητα”

με θετική πιθανότητα Μάλιστα, αν η πιθανότητα του ενδεχομένου είναι ίση με

, τότε λέμε ότι η “ιδιότητα”

ισχύει σχεδόν βεβαίως Η ιδέα αυτή, πολύ χοντρικά, αποτελεί τον

πυρήνα της Πιθανοθεωρητικής μεθόδου Η δεύτερη επιλογή είναι να ορίσουμε έναν πλήρη μετρικό χώρο και να δείξουμε πως η “ιδιότητα”

ισχύει σε μία αριθμήσιμη τομή ανοικτών και πυ-

κνών συνόλων, οπότε από το θεώρημα του Baire θα ισχύει σε ένα πυκνό σύνολο Στην περίπτωση
αυτή λέμε ότι η “ιδιότητα”

ισχύει ψευδοβεβαίως (quasi sure) Η μέθοδος αυτή έχει βρει αρκε-

τές εφαρμογές στην Κλασική Αρμονική Ανάλυση Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να βρει
πολλές από αυτές στα δύο paper του Kahane, [Kah ] και [Kah ] καθώς και στις σημειώσεις του
Körner [Kör]

Παρατήρηση

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μία “ιδιότητα”

που ισχύει σχεδόν βεβαίως ως

προς ένα χώρο πιθανότητας είναι δυνατόν να μην ισχύει ψευδοβεβαίως σε έναν πλήρη μετρικό
χώρο
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σύνολο

εφοδιασμένο με τη μετρική

με την οποία καθίσταται πλήρης μετρικός χώρος και το μέτρο Haar Πιθανότητας
άλγεβρα

,

πάνω στη

, ώστε να προκύψει ένας χώρος πιθανότητας Ένα κατάλληλο παράδειγμα

που να δείχνει αυτήν τη διαφοροποίηση είναι το εξής «Έστω

μία ακολουθία θετικών πρα-

γματικών αριθμών Από το γνωστό θεώρημα των Khinchine, Kolmogoroff και Rademacher, η σειρά

συγκλίνει, αν και μόνο αν η σειρά

μα

συγκλίνει σχεδόν βεβαίως (θεώρη-

του [Κ&Ν]) Ωστόσο, μπορεί να δειχθεί ότι «η σειρά

συγκλίνει αν και μόνο αν

συγκλίνει ψευδοβεβαίως»
Αν και δε θα ασχοληθούμε περαιτέρω με την ψευδοβεβαίως ισχύ κάποιας ιδιότητας, έχει
ενδιαφέρον να δείξουμε σύντομα τον παραπάνω ισχυρισμό Προς τούτο, επειδή η ακολουθία
αποτελείται από θετικούς πραγματικούς αριθμούς, αν η σειρά
φανώς η σειρά

συγκλίνει τότε προ-

θα συγκλίνει Για την αντίστροφη κατεύθυνση, υποθέτουμε ότι
και θεωρούμε την ακολουθία

υποσυνόλων του

, ώστε για κάθε

,

Εύκολα τώρα μπορεί κανείς να δει ότι για όλα τα
ας πάρουμε μία

το

είναι ανοικτό και πυκνό Για το ότι το

Τότε, υπάρχει εξ’ ορισμου

Θέτουμε

και παρατηρούμε ότι αν

, τότε η

στον στις πρώτες

συντεταγμένες και επομένως,
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είναι ανοικτό,

, ώστε
ταυτίζεται με την

τουλάχι-

Οπότε,

Δείξαμε δηλαδή ότι για κάθε

κι επομένως το
θαίρετο

υπάρχει

είναι ανοικτό Για να δείξουμε ότι το

και ένα

Θέτουμε

Τότε,

, με
είναι πυκνό στο

, παίρνουμε αυ-

και θεωρούμε την ακολουθία

ως εξής,

Παράλληλα, θα υπάρχει κάποιο “διάστημα” φυσικών α-

ριθμών

με την ιδιότητα

(κι αυτό γιατί ακριβώς έχουμε υποθέσει ότι

) Οπότε,

Άρα, από το θεώρημα του Baire, το σύνολο
οποιοδήποτε

, η σειρά

είναι πυκνό στο

, για κάθε

οστή συντεταγμένη των στοιχείων της

,η

αναπαριστά την προβο-

Παρατηρούμε τώρα ότι η ακολουθία

αποτελείται από μετρήσιμες συναρτήσεις στο χώρο
ώστε για κάθε

που είναι τέτοιες,

, είναι

Στο σημείο αυτό, δεδομένου ενός χώρου πιθανότητας
συνάρτηση

, υπενθυμίζουμε ότι μια

καλείται τυχαία μεταβλητή αν για κάθε

ολοκλήρωμά της ως προς το
τα στοιχεία της

Όμως, για

αποκλίνει ◄

Επιστρέφοντας στην υποπαράγραφο
λή κατά την

και κατά συνέπεια,

στο

ονομάζεται μέση τιμή της

ισχύει

Το

και συμβολίζεται με

ενώ

ονομάζονται ενδεχόμενα

Τα ενδεχόμενα της μορφής
νται για λόγους συντομίας και ως

και
και [

θα σημειώνοαντίστοιχα

Εξαιρετικά σημαντική είναι η έννοια της ανεξαρτησίας μίας οικογένειας τυχαίων μεταβλητών σε ένα χώρο πιθανότητας Προτού όμως δώσουμε τον ορισμό αυτής της έννοιας, πρέπει
να ορίσουμε την ανεξαρτησία μίας οικογένειας ενδεχομένων ενός χώρου πιθανότητας, κάτι το οποίο κάνουμε ακριβώς παρακάτω
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Ορισμός

Έστω

γεβρών, με

χώρος πιθανότητας και
Η

,

σμένο σύνολο απ’ αυτές,

καλείται ανεξάρτητη αν για για οποιοδήποτε πεπερακαι κάθε

Για κάθε συνάρτηση
άλγεβρα, ώστε η

μια (μη κενή) οικογένεια αλισχύει ότι

,

μπορούμε να ορίσουμε μία κατάλληλη και “οικονομική”

να είναι τυχαία μεταβλητή (ως προς τη

άλγεβρα αυτή), όπως φαίνε-

ται στον ακόλουθο ορισμό
Ορισμός

Έστω

συνάρτηση

Συμβολίζουμε με

την ελάχιστη

άλγεβρα που κάνει τη

Παρατηρούμε ότι, πράγματι, για οποιαδήποτε τυχαία μεταβλητή
περιέχεται στην

Πράγματι, εξ’ ορισμού, για οποιοδήποτε

Άρα,

Επειδή η

είναι

μετρήσιμη, δηλαδή

στο χώρο

,η

είναι

άλγεβρα,

Έτσι, έχει νόημα πλέον

να δώσουμε τον ακόλουθο ορισμό, ο οποίος είναι αυτός που κυρίως μας ενδιαφέρει
Ορισμός
βλητών Η

Έστω

χώρος πιθανότητας και

μια οικογένεια τυχαίων μετα-

καλείται ανεξάρτητη αν η οικογένεια

είναι ανεξάρτητη

Εύκολα μπορεί να δειχθεί ότι στο χώρο πιθανότητας
ων μεταβλητών

η ακολουθία τυχαί-

είναι ανεξάρτητη Κάνοντας χρήση της ανεξαρτησίας της

αποδεικνύ-

ουμε τα επόμενα, χρήσιμα λήμματα Στην ουσία αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι το γεγονός ότι
αν η ακολουθία τυχαίων μεταβλητών

είναι ανεξάρτητη, τότε (βλ [Κ&Ν])

Ο χώρος πιθανότητας στον οποίο θα δουλέψουμε σε όλα τα παρακάτω είναι η τριάδα
, όπου για λόγους έμφασης γράφουμε

Χαρίν συντομίας λοιπόν, ο χώρος

αυτός δε θα αναφέρεται στις διατυπώσεις των επόμενων λημμάτων
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Λήμμα

Έστω η πραγματική ακολουθία

με

και

Τότε, ισχύουν τα ακόλουθα

και

Απόδειξη. Επειδή η ακολουθία

Για κάθε

είναι ανεξάρτητη, θα ισχύει ότι

θέτουμε
και τα

και
,

Από την προφανή ανισότητα

Τότε, θα είναι

αποτελούν μια διαμέριση του

Έχουμε επομένως,

, η οποία ισχύει για κάθε

, έχουμε

Έτσι, από τα παραπάνω, παίρνουμε

Θέτουμε για ευκολία,

Από την ανισότητα του Chebyshev προκύπτει ότι

Επομένως, οι δύο ανισότητες, αν συνδυαστούν, δίνουν την
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,

Αν τώρα θέσουμε

, τότε με ακριβώς την ίδια διαδικασία προκύπτει ότι

Όμως,

κι επομένως, η

έπεται άμεσα,

Στις επόμενες παραγράφους οι εμπλεκόμενες ακολουθίες

είναι κατά βάση μιγαδι-

κές Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να μπορούσαμε να πάρουμε μία αντίστοιχη ανισότητα για την περίπτωση μίας μιγαδικής ακολουθίας

Αυτό είναι εφικτό με τη βοήθεια της σχέσης

του προηγούμενου λήμματος, όπως φαίνεται παρακάτω

Λήμμα

Έστω η μιγαδική ακολουθία

με

Τότε, ισχύει ότι

Απόδειξη. Παρατηρούμε κατ’ αρχήν ότι για κάθε

κι έτσι, θα είναι
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ισχύει ότι

και

Θέτουμε στη συνέχεια,

και

Παρατηρούμε ότι

Πράγματι, αν υποθέσουμε

ότι υπάρχει

, τότε

Η τελευταία ποσότητα όμως ισούται με

κι έτσι, καταλήξαμε σε άτοπο Επομένως,

Πλέον, εφαρμόζοντας το λήμμα
και

για καθεμία από τις πραγματικές

ακολουθίες

λαμβάνουμε το ζητούμενο,

Κάνοντας χρήση όλων των παραπάνω, μπορούμε να δείξουμε το λήμμα
βασίζεται η απόδειξη της πρότασης

στο οποίο

Η πρόταση αυτή θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην

απόδειξη του θεωρήματος των DeLeeuw, Kahane και Katznelson, η οποία θα δοθεί στην επόμενη
παράγραφο
Προτού όμως προχωρήσουμε στην απόδειξη του λήμματος
τελεστή αποκοπής σε ύψος

Ορισμός
της

(trimming at height

Έστω η μιγαδική συνάρτηση

σε ύψος , ως τη συνάρτηση

, με
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, πρέπει να ορίσουμε τον

) μίας μιγαδικής συνάρτησης

και

Ορίζουμε την αποκοπή

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι, σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό, για οποιαδήποτε
συνάρτηση

ισχύει

Με τη βοήθεια του λήμματος

και της παραπάνω σημείωσης μπορούμε να δείξουμε

το επόμενο λήμμα, το οποίο, όπω ς έχουμε ήδη αναφέρει αποτελεί το κύριο “συστατικό” στην απόδειξη της πρότασης

Λήμμα

Έστω η μιγαδική ακολουθία

με

Θεωρούμε την τυχαία μεταβλητή
ποτε

,

Τότε, για οποιοδή-

θα ισχύει ότι

Απόδειξη. Θεωρούμε τη συμπληρωματική κατανομή της , δηλαδή τη συνάρτηση
Τότε, ολοκληρώνοντας κατά παράγοντες προκύπτει ότι

Από το λήμμα

Πρόταση

γνωρίζουμε ότι

, οπότε

Έστω η μιγαδική ακολουθία

Θέτουμε
Τότε, υπάρχει

με
και

,
ώστε να ισχύει ότι

Απόδειξη. Από το προηγούμενο λήμμα έχουμε ότι
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και

Υποθέτουμε, προς απαγωγή σε άτοπο, ότι για κάθε

Τότε,

ισχύει

και από το θεώρημα του Fubini έπεται ότι

το οποίο δεν είναι δυνατόν να ισχύει
Κλείνουμε την πρόσθετη αυτή παράγραφο με τρία ακόμα λήμματα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στην απόδειξη του θεωρήματος των Paley και Zygmund Στο πρώτο από αυτά θα κάνουμε χρήση ακολουθιών συναρτήσεων και συγκεκριμένα, των γινομένων Riesz στην
μία μιγαδική ακολουθία

, δηλαδή της ακολουθίας συναρτήσεων

ως προς
, με

για

Λήμμα

Έστω η πραγματική ακολουθία
Τότε, για κάθε

, με

ισχύει ότι

Απόδειξη. Προφανώς η ζητούμενη ικανοποιείται, στην ειδική περίπτωση όπου
θε

για κά-

Έτσι, υποθέτουμε
Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι

για κάθε

Πράγματι, αρκεί να αντικαταστήσουμε την αρχική ακολουθία
, η οποία ορίζεται μέσω της σχέσης
Παρατηρούμε ότι για κάθε

και επιπλέον,
με τη βοηθητική ακολουθία
για

και

είναι
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Επομένως, έχουμε

αφού οι μη – μηδενικές ποσότητες στα ολοκληρώματα είναι ίσες με

Παρατήρηση

Αν η ακολουθία

είναι μιγαδική και

, τότε

διασπώντας τους όρους της στο πραγματικό και το φανταστικό τους μέρος και στη συνέχεια εφαρμόζοντας το παραπάνω λήμμα για καθεμία από αυτές, παίρνουμε την πιο γενική ανισότητα

την οποία και θα χρησιμοποιούμε στα επόμενα ◄

Λήμμα

(ανισότητα των Paley και Zygmund). Έστω η μη – αρνητική τυχαία μεταβλη-

τή , με
Τότε, για κάθε

ισχύει η ανισότητα

Απόδειξη. Θέτουμε για ευκολία

και παρατηρούμε στη συνέχεια ότι

Επίσης, από την ανισότητα Cauchy – Schwarz έχουμε

Επομένως,

ή, ισοδύναμα,
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Επειδή η είναι μη – αρνητική, θα ισχύει ότι
τητα στο τετράγωνο προκύπτει το ζητούμενο,

Οπότε, υψώνοντας την τελευταία ανισό-

Η παράγραφος κλείνει με το επόμενο λήμμα, το οποίο προκύπτει ως ένας κατάλληλος
συνδυασμός των δύο τελευταίων
Λήμμα

Έστω η μιγαδική ακολουθία

με

Τότε, ισχύει ότι

Απόδειξη. Θεωρούμε τη μη – αρνητική τυχαία μεταβλητή , με

Τότε, προφανώς

κι έτσι, από το προηγούμενο λήμμα για

βάνουμε

Όμως, από το λήμμα

και την παρατήρηση

οπότε,

, βρίσκουμε ότι

κι έτσι,
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λαμ-

Το θεώρημα των DeLeeuw, Kahane και Katznelson.
Από την Κλασική Αρμονική Ανάλυση, είναι γνωστό ότι αν έχουμε στη διάθεσή μας μία
μη αρνητική και μηδενική ακολουθία
τέτοια, ώστε για κάθε

, τότε μπορούμε να βρούμε μία συνάρτηση

να ισχύει ότι

( θεώρημα

)

Ένα ανάλογο, εντυπωσιακό αποτέλεσμα αποδεικνύεται και για συνεχείς συναρτήσεις.
Βέβαια, η αρχική ακολουθία

δεν είναι δυνατό να υποτεθεί απλά μηδενική, αφού από την

ταυτότητα του Parseval (ή αλλιώς, από το θεώρημα των Hausdorff και Young) αν η
χής, τότε η ακολουθία των συντελεστών Fourier της ανήκει στον
με πως αν πάρουμε μία τυχαία
για όλα τα

είναι συνε-

. Συγκεκριμένα, θα δείξου-

τότε, υπάρχει συνάρτηση

, ώστε να ισχύει

Αυτό είναι και το θεώρημα των DeLeeuw, Kahane και Katznel-

son Το θεώρημα αυτό αποτελεί το κύριο στοιχείο της παράγραφο αυτής και θα το αποδείξουμε
κάνοντας χρήση κάποιων πιθανοθεωρητικών εργαλείων που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.
Έτσι, καταδεικνύεται με ακόμα έναν τρόπο το γεγονός ότι οι συντελεστές Fourier μιας
συνάρτησης μπορούν να τείνουν στο

“αργά”, ακόμα κι αν η συνάρτηση αυτή είναι συνεχής στο

, οπότε από το θεώρημα του Carleson [Car], η σειρά Fourier της συγκλίνει σημειακά στη συνάρτηση αυτή σχεδόν παντού Όπως μάλιστα θα δούμε και στην παρατήρηση

το θεώρημα

αυτό μπορεί να γενικευτεί σε αυθαίρετες μετρικοποιήσιμες συμπαγείς αβελιανές ομάδες Προτού
προχωρήσουμε στην απόδειξη του θεωρήματος, θα χρειαστούμε το κλασικό θεώρημα

, του

οποίου την απόδειξη παραθέτουμε για λόγους πληρότητας
Στα παρακάτω, θα μας φανεί χρήσιμος ο

– οστής τάξης πυρήνα του Fejér, που για κάθε

ορίζεται ως εξής,

Ο αναγνώστης εύκολα μπορεί να δει ότι η ακολουθία
μοναδιαίο κύκλο, καθώς και ότι

για κάθε

και
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αποτελεί ένα αθροιστικό πυρήνα στο

Θεώρημα

. Έστω

μη αρνητική, μηδενική, κυρτή και άρτια ακολουθία

Τότε, υπάρχει συνάρτηση

Απόδειξη. Επειδή η
πίσης, η

τέτοια, ώστε για κάθε

είναι κυρτή, η ακολουθία

είναι μηδενική και η

να ισχύει ότι

είναι φθίνουσα Αφού, ε-

έχει όριο το

Ισχυρισμός. Ισχύει επιπλέον ότι

Απόδειξη (ισχυρισμού). Έστω

Θα δείξουμε ότι υπάρχει

, ώστε για κάθε

να

ισχύει ότι
Επειδή η ακολουθία
, υπάρχει

τείνει στο

είναι Cauchy και κατά συνέπεια, για οποιοδήποτε

τέτοιο, ώστε για κάθε

να είναι

Εύκολα τώρα βλέπουμε ότι

Σταθεροποιούμε ένα

και για κάποιο

, αυθαίρετο, θέτουμε

Από τα

παραπάνω λοιπόν, παίρνουμε

κι επομένως, για κάθε

είναι

Εκμεταλλευόμενοι όμως το γεγονός ότι η ακολουθία
πάρχει

, ώστε για κάθε

τότε για κάθε

να είναι

Έτσι, αν

θα ισχύει ότι

Παρατηρούμε τώρα ότι για κάθε

είναι μηδενική, συμπεραίνουμε ότι υ-

είναι

79

,

Λαμβάνοντας τώρα το όριο

, προκύπτει ότι

Θεωρούμε στη συνέχεια τη μη αρνητική ακολουθία συναρτήσεων

, με

η οποία είναι καλά ορισμένη και ολοκληρώσιμη στο μοναδιαίο κύκλο, καθώς για κάθε
ναι

και

Ισχυρισμός. Για κάθε

για όλα τα

εί-

κι έτσι,

ισχύει ότι

, δηλαδή η ακολουθία

Απόδειξη (ισχυρισμού). Για κάθε

είναι αύξουσα
έχουμε

για κάθε
Επειδή η

είναι αύξουσα, θα συγκλίνει κατά σημείο σε μία μη αρνητική συνάρτηση

Η συνάρτηση αυτή είναι ολοκληρώσιμη, αφού από το θεώρημα μονότονης σύγκλισης του Lebesgue έπεται ότι
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Δείχνουμε ότι η

έχει τη ζητούμενη ιδιότητα, δηλαδή ότι για κάθε

ισχύει ότι

Προς τούτο έχουμε διαδοχικά,

Χρήσιμα επίσης θα μας φανούν τα επόμενα δύο, τεχνικά λήμματα
Λήμμα

. Έστω

μία ακολουθία θετικών αριθμών η οποία ανήκει στον

Τότε, θετική και μηδενική ακολουθία

Απόδειξη. Θεωρούμε την ακολουθία

που είναι τέτοια, ώστε

, με

η οποία είναι φθίνουσα, θετική και μηδενική Θα δείξουμε ότι για κάθε

Πράγματι, για κάθε

Συνεπώς, για όλα τα

έχουμε

θα είναι
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ισχύει ότι

Άρα, παίρνοντας όριο

Λήμμα

και στα δύο μέλη, έχουμε

. Έστω

μία μηδενική ακολουθία θετικών αριθμών

Τότε, υπάρχει κυρτή, άρτια και μηδενική ακολουθία
κάθε

που είναι τέτοια, ώστε για

να ισχύει ότι

Απόδειξη. Θεωρούμε την ακολουθία
κολουθία

για κάθε

Με τη βοήθεια της


, με

Στη συνέχεια, ορίζουμε την α-

μέσω της σχέσης,

, ορίζουμε την ακολουθία

επαγωγικά, με τον ακόλουθο τρόπο,

και



για όλα τα

Παρατηρούμε τώρα ότι

με

για κάθε

, καθώς και ότι η

είναι μηδενι-

κή Επίσης, εύκολα βλέπουμε ότι

Οπότε, η
ντας την

είναι κυρτή, δηλαδή

για κάθε

Πλέον, επεκτείνο-

στο , ώστε να είναι άρτια, έχουμε το ζητούμενο

Με τη βοήθεια των προηγούμενων δύο λημμάτων, είμαστε έτοιμοι, κάνοντας χρήση των
πιθανοθεωρητικών εργαλείων της προηγούμενης παραγράφου, να αποδείξουμε το θεώρημα των
DeLeeuw, Kahane και Katznelson
Θεώρημα
συνάρτηση

(DeLeeuw, Kahane και Katznelson). Έστω
τέτοια, ώστε για κάθε

Τότε, υπάρχει

να ισχύει

Απόδειξη. Είναι φανερό ότι το ζητούμενο ικανοποιείται κατά τετριμμένο τρόπο, στην ειδική περίπτωση όπου

για όλα τα

Έτσι, υποθέτουμε

νικότητας, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι

για
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Χωρίς βλάβη της γεκαθώς και ότι

Διαφορε-

τικά, όπως και στο λήμμα

, αντικαθιστούμε την αρχική ακολουθία

με την

, η ο-

ποία ορίζεται ως εξής
Σύμφωνα με τα προηγούμενα δύο λήμματα, υπάρχει άρτια, κυρτή και μηδενική ακολουθία

τέτοια ώστε, δεδομένης της

Έπειτα θέτουμε

Από το προηγούμενο θεώρημα, υπάρχει συνάρτηση μη – αρνητική συνάρτη-

,
ση

, να ισχύει ότι

, τέτοια ώστε

μένη συνάρτηση

για κάθε

Αν καταφέρουμε να ορίσουμε μία φραγ-

για την οποία είναι

για κάθε

, τότε η συνάρτηση

θα είναι συνεχής και επιπλέον,

για όλα τα

Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στον ορισμό της φραγμένης αυτής συνάρτησης
των συντελεστών Fourier είναι τέτοια, ώστε για οποιοδήποτε
Η ζητούμενη συνάρτηση

, τα μέτρα

να ικανοποιούν την ιδιότητα

θα οριστεί ως το άθροισμα μίας σειράς συναρτήσεων

των οποίων ο ορισμός θα γίνει επαγωγικά με τη βοήθεια της πρότασης
Στο βήμα
σότητα της πρότασης

θέτουμε

και παίρνουμε κατάλληλο

και θέτουμε

ώστε να ισχύει η ανικαθώς και

με απο-

τέλεσμα, να ισχύει

Στη συνέχεια, θεωρούμε το σύνολο

Παρατηρούμε ότι για κάθε

ισχύει ότι

Στο βήμα
κάθε

Από την ταυτότητα του Parseval έχουμε

ορίζουμε κατ΄ αρχήν

και στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι για

είναι

Θέτουμε

ώστε να ισχύει η ανισότητα της πρότασης

και διαλέγουμε κατάλληλο
και έπειτα θεωρούμε τη συνάρτηση

και θέτουμε
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στο βήμα

παίρνουμε

ώστε να ισχύει η ανισότητα στην πρότασης
τησεις

και

και διαλέγουμε ένα

και στη συνέχεια θεωρούμε τις συνάρ-

, ώστε βάσει των προηγούμενων βημάτων να

ισχύει ότι

με αποτέλεσμα, η ακολουθία θετικών πραγματικών αριθμών
κά και ταυτόχρονα,

για οποιοδήποτε
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να τείνει στο

υπερεκθετι-

Πλέον, με τη βοήθεια της ακολουθίας συναρτήσεων
οποία για κάθε

ικανοποιεί τη σχέση

Οπότε, η συνάρτηση

Παρατήρηση
στω

, ορίζουμε

η

και

θα είναι συνεχής, ενώ για όλα τα

ικανοποιεί τη σχέση

Υπενθυμίζουμε ότι το θεώρημα των Hausdorff και Young αναφέρει ότι
και

, ο συζυγής εκθέτης του

Αν ισχύει ότι

«Έ-

, τότε θα

»
Το παραπάνω θεώρημα δείχνει ότι το θεώρημα των Hausdorff και Young δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί για

Πράγματι, αν πάρουμε ένα

τάλληλη ακολουθία

, ώστε

και

DeLeeuw, Kahane και Katznelson υπάρχει
είναι

(“μικρό”) και θεωρήσουμε μία, κατότε, από το θεώρημα των
για οποιοδήποτε

(

και κατά συνέπεια,
, τότε παίρνοντας

ώστε

), ώστε να

Με άλλα λόγια, αν

και

υπάρχει συνάρτηση

τέτοια

◄

Παρατήρηση

Αν μελετήσουμε προσεκτικά την απόδειξη του θεωρήματος των DeLeeuw,

Kahane και Katznelson, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι αυτό είναι δυνατόν να γενικευτεί για οποιαδήποτε συμπαγή ομάδα , αρκεί η δυϊκή της ομάδα να είναι αριθμήσιμη προκειμένου βέβαια, η γενίκευση αυτή να έχει νόημα
Αν λάβουμε υπ’ όψιν το θεώρημα
μόνο αν η

του [Rud ] τότε, η

είναι αριθμήσιμη αν και

είναι μετρικοποιήσιμη και συμπαγής Επομένως, η μετρικοποιησιμότητα είναι και η

ελάχιστη επιπλέον συνθήκη που πρέπει να τεθεί στη συμπαγή τοπολογική ομάδα

, ώστε οι συ-

ντελεστές Fourier των συνεχών συναρτήσεων πάνω σε αυτήν να “κυριαρχούν” κάθε ακολουθία

Θεώρημα

(DeLeeuw, Kahane και Katznelson). Έστω

και

μία συμπα-

γής και μετρικοποιήσιμη τοπολογική ομάδα
Τότε, υπάρχει συνάρτηση
που

, ώστε για κάθε

είναι η δυϊκή ομάδα της
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να ισχύει

, ό-

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε το θεώρημα αυτό έχει γενικευτεί και στον χώρο των πινάκων [L – P] καθώς και για την περίπτωση των μη αβελιανών συμπαγών ομάδων ◄

Ένα θεώρημα των Paley και Zygmund.
Στην τελευταία παράγραφο, παρουσιάζουμε ένα πολύ κλασικό θεώρημα των Paley και
Zygmund, σύμφωνα με το οποίο αν μία ακολουθία
κάθε επιλογή προσήμων η σειρά
τρου

δεν ανήκει στον

, τότε σχεδόν για

δεν είναι σειρά Fourier – Stieltjes κάποιου μέ-

Ισοδύναμα, το σύνολο των

για τα οποία η σειρά

αποτελεί σειρά Fourier – Stieltjes κάποιου μέτρου

δεν

έχει μέτρο Haar πιθανότητας ίσο με

Προτού προχωρήσουμε στην απόδειξη του θεωρήματος

, κρίνεται σκόπιμο να πα-

ρουσιάσουμε τις κύριες ιδέες της, προκειμένου ο αναγνώστης να μην χαθεί στις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά αντιθέτως να διαπιστώσει πώς μέσω απλών παρατηρήσεων (πλαισιωμένων από κάποια τεχνική) μπορεί αυτή να προκύψει (σχεδόν) “φυσιολογικά”
Μια πρώτη καίρια παρατήρηση είναι ότι για οποιοδήποτε τριγωνομετρικό πολυώνυμο
και κάθε μέτρο
νύμου
το

, η

νόρμα του τριγωνομετρικού πολυω-

είναι μικρότερη ή ίση του

(για κάποιο

ει ότι

Αν βέβαια

) έχει ως σειρά Fourier – Stieltjes την

, τότε θα ισχύ-

κι επομένως,
νόρμα του

Οπότε, από τη μία η

είναι μικρότερη ή ίση του

ντελεστές του, σε περίπτωση που οι αριθμοί

ενώ από την άλλη οι συ-

δεν είναι πολύ “μικροί”, είναι πολύ “μεγάλοι” κα-

τά μέτρο Αν λοιπόν η “αντίθεση” που μόλις σημειώσαμε έχει προοπτική να οδηγήσει στην απόδειξη του θεωρήματος

, πρέπει κατ’ αρχήν να βρούμε ένα τέτοιο τριγωνομετρικό πολυώνυ-

μο , δηλαδή ένα τριγωνομετρικό πολυώνυμο του οποίου οι συντελεστές
κροί” Μία κατάλληλη επιλογή δείχνει να αποτελεί ο
Poussin
βαθμού

(δες παρατήρηση

) Θέτοντας

, του οποίου οι συντελεστές,

δεν είναι πολύ “μι-

– οστής τάξης πυρήνας του De la Valée
έχουμε ένα τριγωνομετρικό πολυώνυμο

για οποιοδήποτε

θα είναι ί-

σοι με , ενώ ταυτόχρονα,
Μιλώντας χοντρικά, για μεγάλα
ποία η συνάρτηση

, περιμένουμε ότι το σύνολο των
έχει μεγάλη

για τα ο-

νόρμα δε μπορεί να αποτελεί

τμήμα μίας σειράς Fourier – Stieltjes Με βάση τη διαισθητική αυτή παρατήρηση, μία επόμενη
σκέψη θα ήταν να προσπαθήσουμε να χρησιμοποίησουμε την ανισότητα του λήμματος
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Παρ’ όλα αυτά, η σχέση αυτή δε μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί η εμπλεκόμενη ακολουθία θα πρέπει να ανήκει στον

Το “εμπόδιο” αυτό παρακάμπτεται εύκολα, καθώς από το γεγονός ότι
, μπορούμε απλά να διαλέξουμε μια υπακολουθία της

της οποίας η

νόρμα να είναι πεπερασμένη, αλλά να υπερβαίνει κάποιο δεδομένο, θετικό πραγματικό αριθμό Έτσι, το λήμμα

μπορεί πλέον να εφαρμοστεί Δυστυχώς όμως, η πιθανότητα του α-

ντίστοιχου ενδεχομένου είναι μόλις μεγαλύτερη ή ίση του

(και όχι ίση με ), με αποτέ-

λεσμα να χρειαζόμαστε μία, επιπλέον ιδέα
Η τελική λοιπόν ιδέα είναι να θεωρήσουμε μια ακολουθία τριγωνομετρικών πολυωνύμων

από την οποία θα προκύπτει με άμεσο τρόπο μία ακολουθία ενδεχομένων
Σε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο εφαρμόζεται το λήμμα
Μάλιστα, αν τα

, οπότε για κάθε

θα είναι

είναι ανεξάρτητα, τότε από το δεύτερο λήμμα των Bo-

rel – Cantelli, θα ισχύει ότι

Για την υλοποίηση του “σχεδίου” αυτού το μό-

νο που απαιτεί αρκετή τεχνική προκειμένου να επιτευχθεί είναι η ανεξαρτησία των ενδεχομένων
και άρα, ο κατάλληλος ορισμός των τριγωνομετρικών πολυωνύμων

Παρατήρηση

Με τη βοήθεια του πυρήνα του Fejér, ο

– οστής τάξης πυρήνας του De la

Valée Poussin ορίζεται ως

Επειδή για κάθε

είναι

, συμπεραίνουμε άμεσα ότι

Το τριγωνομετρικό πολυώνυμο
στές του,

για

είναι ίσοι με

πολυώνυμα με συντελεστές ίσους με
ραίων

και , με

Θεώρημα

έχει βαθμό

και την ιδιότητα ότι οι συντελε-

Επομένως, αν θέλουμε να κατασκευάσουμε

σε συγκεκριμένα “διαστήματα” ακεραίων μεταξύ δύο ακε-

, αρκεί να θεωρήσουμε τη διαφορά της μορφής

(Paley – Zygmund ). Έστω η ακολουθία

, με

Τότε, η σειρά

δεν είναι σειρά Fourier – Stieltjes κάποιου μέτρου
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σχεδόν βεβαίως

◄

Απόδειξη. Για δύο θετικούς ακεραίους

και

, με

, θεωρούμε τα τριγωνομετρικά πο-

λυώνυμα

Σύμφωνα με την παρατήρηση
Έστω τυχαίο

,

Θεωρούμε το πολυώνυμο

Αν τώρα όμως γράψουμε

όπου

και παρατηρούμε ότι

, τότε εύκολα μπορούμε να δούμε ότι

και για εκείνα τα

για τα οποία είναι

, θα ισχύει ότι

Επομένως, έχουμε

Θεωρούμε έπειτα μία ακολουθία ζευγών θετικών ακεραίων

με τις εξής τρεις ι-

διότητες
(α΄)

(ώστε για κάθε

να ορίζονται τα τριγωνομετρικά πολυώνυμα

),
(β΄)

για όλα τα
και

(γ΄) το

να είναι ξένα για κάθε

) και

να είναι τόσο μεγάλο ώστε να μας εξασφαλίζει ότι

Δοθείσης της ακολουθίας

, θέτουμε για κάθε

Αν υποθέσουμε ότι για κάποιο
μέτρου

(με αποτέλεσμα τα “διαστήματα” ακεραίων

η

,

είναι μία Fourier – Steltjes σειρά κάποιου

, τότε σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, θα πρέπει να ισχύει ότι
και
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Από το λήμμα

όμως παίρνουμε

για κάθε

Οπότε,

κι έτσι,

Θεωρούμε στη συνέχεια την ακολουθία ενδεχόμενων

, για τα οποία είναι

, όπου

και

Ισχυρισμός. Ισχύει ότι
Απόδειξη (ισχυρισμού). Κατ’ αρχάς, από τη συνθήκη (β΄) του επαγωγικού ορισμού των
, έπεται άμεσα ότι η ακολουθία ενδεχομένων
Επίσης,

και

είναι ανεξάρτητη.

, διότι αν ίσχυε το αντίθετο, θα είχαμε

και επομένως,

το οποίο έχουμε δείξει πως δεν ισχύει
Επειδή λοιπόν

για κάθε

, θα είναι

Έτσι,

από το δεύτερο λήμμα των Borel – Cantelli, έχουμε
Μένει να δείξουμε ότι αν για κάποιο

το άθροισμα

Stieltjes κάποιου μέτρου, τότε
ποιο

Τότε, το

είναι σειρά Fourier –

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ας πάρουμε κάανήκει σε άπειρα το πλήθος σύνολα

πάρχει ακολουθία θετικών ακεραίων

, ώστε για κάθε

απ’ όπου συμπεραίνουμε ότι

και κατά συνέπεια, υ-

να είναι

, γεγονός που συνεπάγεται πως το άθροισμα

δεν είναι δυνατόν να αποτελεί σειρά Fourier – Stieltjes
Επομένως, το σύνολο των

, για τα οποία το
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είναι σειρά Fourier – Stieltjes

κάποιου μέτρου
είναι ίση με

περιέχεται στο σύνολο

Συνεπώς, αποδείχθηκε το ζητούμενο
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, του οποίου η πιθανότητα
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Κεφάλαιο
Εφαρμογές στη Συνδυαστική

Αρμονική Ανάλυση και Συνδυαστική.
Τα τελευταία χρόνια η Ανάλυση Fourier στο
χαρακτηριστική περίπτωση την κυκλική ομάδα

ή σε πεπερασμένες ομάδες, με πιο
, έχει αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρή-

σιμο και ισχυρό εργαλείο στη Συνδυαστική και ειδικότερα σε έναν κλάδο της που είναι γνωστός
ως Προσθετική Συνδυαστική
Ο όρος Προσθετική Συνδυαστική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Tao με σκοπό να περιγράψει εκείνον τον κλάδο των μαθηματικών που “επιστρατεύει” ιδέες και τεχνικές της
Θεωρίας Αριθμών, της Αρμονικής Ανάλυσης και της Συνδυαστικής, με κύριο στόχο να μελετήσει
απλά συστήματα και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδρούν οι τελεστές της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού (για περισσότερες εισαγωγικές λεπτομέρειες βλ [Gre]) Μιλώντας κάπως γενικά, η Προσθετική Συνδυαστική, εκτός των άλλων, δεδομένης μίας ομάδας
και ενός πεπερασμένου υποσυνόλου της , προσπαθεί να εκτιμήσει τα μεγέθη παραγόμενων συνόλων, όπως για παράδειγμα των συνόλων

,

καθώς και να μελετήσει ζητήματα ανα-

φορικά με τη δομή τους
Στο κεφάλαιο αυτό επικεντρωνόμαστε σε μία κλασική εφαρμογή της Ανάλυσης Fourier
στη Συνδυαστική Ειδικότερα, θα παρουσιάσουμε το θεώρημα που απέδειξε ο Roth το
σύμφωνα με το οποίο αν για κάποιο

(αρκούντως μεγάλο) το σύνολο

,
δεν

περιέχει μη τετριμμένες αριθμητικές προόδους μήκους , τότε το πλήθος των στοιχείων του δε θα
πρέπει να υπερβαίνει την τιμή

, όπου

σταθερά (θεώρημα

μειωθεί πως για αυτήν του τη δουλειά ο Roth κέρδισε το βραβείο Fields το

) Αξίζει να σηΣτην ουσία ο

Roth έδωσε μερική απάντηση στην εικασία των Erdős και Turan Η εικασία αυτή διατυπώθηκε το
και το περιεχόμενό της ήταν «αν το σύνολο

είναι θετικής πυκνότητας, τότε περιέχει

αριθμητική πρόοδο αυθαίρετου μήκους» Η εικασία αυτή επιλύθηκε τελικά από τον Szemerédi το
Στην αρκετά τεχνική και δύσκολη απόδειξή του, χρησιμοποίησε ισχυρά συνδυαστικά εργαλεία, τα οποία ανέπτυξε ο ίδιος Το

ο Furstenberg απέδειξε το ίδιο θεώρημα με χρήση
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Εργοδικής Θεωρίας [Fus] κάτι που έκανε και ο Gowers το

με χρήση Ανάλυσης Fourier, ε-

πεκτείνοντας ουσιαστικά τη μέθοδο του Roth [Gow] Παράλληλα με όλα αυτά, η έρευνα επικεντρώνεται στην μείωση του άνω φράγματος για το πλήθος των στοιχείων του
ριέχει αριθμητικές προόδους μήκους
ρουσιαστεί είναι το

όταν αυτό δεν πε-

Μέχρι στιγμής, το μικρότερο άνω φράγμα που έχει πα-

, για

και

σταθερά, από τον Sanders στο [San ]

Αναφορικά με την οργάνωση του κεφαλαίου, αφού παρουσιάσουμε κάποια βασικά εργαλεία και παραδείγματα στην παράγραφο

, δίνουμε μια αναλυτική απόδειξη του θεωρήματος

του Roth, ακολουθώντας κατά κύριο λόγο την παρουσίαση του B Green στα πλαίσια σχετικού
μεταπτυχιακού μαθήματος στο Cambridge το

[Gre] Για περαιτέρω μελέτη σε σχετικά ζη-

τήματα, μία πολύ καλή πρόταση είναι το βιβλίο [T&V] Σ’ αυτό, μπορείς κανείς να βρει πολλές
ενδιαφέρουσες εφαρμογές της Ανάλυσης Fourier πάνω στην ομάδα

(όπου

είναι θε-

τικός ακέραιος, συνήθως πρώτος)
Επιπλέον, τα διάφορα ενδιάμεσα και αμιγώς συνδυαστικά επιχειρήματα, που παρουσιάζονται (ίσως εκτενώς) για λόγους πληρότητας, σημειώνονται με

προκειμένου να διακρίνονται

από τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία της Ανάλυσης Fourier Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης
έχει τη δυνατότητα να παρακάμπτει τις τεχνικές λεπτομέρειες της απόδειξης και να παραμένει
στην “ουσία”, η οποία είναι η αμεσότητα με την οποία η Αρμονική Ανάλυση πάνω από κατάλληλα επιλεγμένες ομάδες βρίσκει εφαρμογή στην Συνδυαστική

Αριθμητικές πρόοδοι σε σύνολα ακεραίων και Ανάλυση Fourier.
Στην παράγραφο αυτή, αφού διατυπώσουμε τους ορισμούς εκείνων των μεγεθών που μας
ενδιαφέρουν και δώσουμε τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές, θα διαπιστώσουμε πως μέσω διαδοχικών, απλών παρατηρήσεων και ιδεών, η Αρμονική Ανάλυση υπεισέρχεται κατά τρόπο φυσικό σε τέτοιου είδους ζητήματα Διακριτών Μαθηματικών

Αριθμητικές πρόοδοι μήκους

: μερικές άμεσες παρατηρήσεις.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο κεφάλαιο αυτό θα εργαστούμε πάνω στην ομάδα
Αργότερα θα δούμε τις αιτίες που υπαγορεύουν αυτήν την επιλογή Προς το παρόν (και χωρίς σαφές ακόμα κίνητρο) θα αρκεστούμε στη μελέτη κάποιων “ιδιαιτεροτήτων” της Ανάλυσης Fourier
στο
παράδειγμα

Ας ξεκινήσουμε με τη συνέλιξη δύο συναρτήσεων
, η συνέλιξη των

για κάθε

,
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,

Επικαλούμενοι το

δίνεται από τη σχέση,

Η δεύτερη γραφή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική αναφορικά με τη “φύση” του συνελιγκτικού αθροίσματος Πράγματι, αν θεωρήσουμε δύο πεπερασμένα σύνολα ,

, τότε προφανώς

,

και

απ’ όπου γίνεται άμεσα αντιληπτή η ισοδυναμία “

” Η ισοδυ-

ναμία αυτή μπορεί να εκφραστεί μέσω της κομψής σχέσης

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, βλέπουμε ότι για κάθε

ή, πιο απλά, αν

, τότε η ποσότητα

είναι

ισούται με το πλήθος των διαφορετι-

κών τρόπων με τους οποίους μπορεί να εκφραστεί το
Το παραπάνω αποτέλεσμα συνδέει το σύνολο

ως άθροισμα ενός

με τη συνέλιξη

και ενός
, η οποία “βάζει στο

παιχνίδι” την Ανάλυση Fourier
Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε ένα δεδομένο (μεγάλο) θετικό ακέραιο
σύνολα τα οποία μελετάμε περιέχονται στο

και τα

Επειδή τέτοια “διαστήματα” θετικών α-

κεραίων εμφανίζονται σε πολλά σημεία του παρόντος κεφαλαίου, υιοθετούμε το συνήθη συμβολισμό σε τέτοιες περιπτώσεις,

για κάθε θετικό ακέραιο

Μία πρώτη σκέψη θα ήταν να εργαστούμε πάνω στην ομάδα
σύνολο

για ,

έχει γενικά αρκετά περισσότερα στοιχεία από τα σύνολα

(αφού εύκολα μπορούμε να δούμε ότι ισχύει
σύνολο χαρακτήρων της ομάδας αυτής είναι ο μοναδιαίος κύκλος
δίνονται μέσω της αντιστοιχίας
Συνδυαστική για τους χαρακτήρες του

Δηλαδή, οι χαρακτήρες

Παρ’ ότι ο συνήθης συμβολισμός στη

είναι

, για λόγους “συνεκτικότητας” της μορφής της

γίνεται για διευκόλυνση, καθώς στο λήμμα

,

Η “αλλαγή μεταείναι απλούστερο να εργα-

απ’ ότι στο

Έτσι λοιπόν, δοθέντος ενός μεγάλου θετικού ακεραίου
συνόλων

Όπως έχουμε δει, το

, με

εργασίας, θα χρησιμοποιήσουμε το συμβολισμό
στούμε στο διάστημα

και

) πολλές φορές

φαίνεται αναγκαίο να δουλέψουμε πάνω στην κάπως ευρεία ομάδα

βλητής”

Επειδή όμως, το

, θα μελετήσουμε ιδιότητες των

ανάλογα με το αν αυτές περιέχουν αριθμητικές προόδους μήκους
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Υπενθυμί-

ζουμε ότι οι αριθμοί , ,
διαφορά

αποτελούν διαδοχικούς όρους κάποιας αριθμητικής προόδου με

αν και μόνο αν,

Στην περίπτωση όπου

, η πρόοδος κα-

λείται τετριμμένη Βέβαια, σε οποιαδήποτε από αυτές περιπτώσεις, ισχύει

Για λόγους

συντομίας στο υπόλοιπο του κειμένου, δίνουμε τον ακόλουθο ορισμό
Ορισμός

Ένα σύνολο

καλείται

σύνολο όταν περιέχει μία τουλάχιστον μη τε-

τριμμένη αριθμητική πρόοδο μήκους
Εργαζόμενοι στο ίδιο με πριν κλίμα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αν το
είναι ένα

σύνολο, η ποσότητα

ισούται με το πλήθος των αριθμητικών προόδων μήκους

που περιέχονται στο

συν το πλήθος

των τετριμμένων προόδων στο , το οποίο προφανώς είναι ίσο με
Στη συνέχεια, θα διαχωρίσουμε τα υποσύνολα του

σε “ψευδοτυχαία” και “δομημέ-

να” Μιλώντας λίγο “χοντρικά”, τα “ψευδοτυχαία” θα περιέχουν μη τετριμμένες αριθμητικές
προόδους μήκους

ενώ αυτά που έχουν δομή όχι Προτού όμως γίνει αυτός ο διαχωρισμός, θα

μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην κατανόηση η γραφή
λείται πυκνότητα του

, όπου ο αριθμός

κα-

Έτσι, για λόγους κατοπινής διευκόλυνσης και πάλι, δίνουμε άλλον έναν

ορισμό
Ορισμός
τητα του

Έστω ο μη μηδενικός φυσικός αριθμός

. Σύμφωνα με τα όσα προηγήθηκαν, ένα σύνολο

σύνολο, αν και μόνο αν,

θήκη για το , ώστε αυτό να αποτελεί

σύνολο Όπως θα δούμε παρακάτω (Πρόταση
πυκνότητας

συντελεστές Fourier της συνάρτησης ισορροπίας του (ορισμός
που δεν είναι

πυκνότητας

είναι

Αυτή είναι και μία πρώτη ικανή και αναγκαία συν-

μία ικανή συνθήκη προκειμένου ένα σύνολο
νέπεια, τα

Ορίζουμε ως πυκνό-

τον ρητό αριθμό

Παρατήρηση
ένα

και

να είναι

),

σύνολο είναι οι

) να είναι “μικροί” Κατά συ-

σύνολα, θα πρέπει να αναζητηθούν σε εκείνα τα σύνολα των οποί-

ων οι συντελεστές Fourier των συναρτήσεων ισορροπίας τους είναι “μεγάλοι” (παράγραφος
) ◄
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Παρατήρηση

. Ένα σύνολο

πυκνότητας

είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί και από

τη σκοπιά της θεωρίας Πιθανοτήτων Η κύρια ιδέα είναι να θεωρήσουμε κατάλληλο χώρο πιθανότητας και να υποθέσουμε ότι κάθε

τοποθετείται στο

ανεξάρτητα με πιθανότητα

Έπειτα, χρησιμοποιώντας απλά επιχειρήματα Πιθανοθεωρητικής Συνδυαστικής (βλ [Al&S] ή και
[San ]), μπορούμε να δούμε ότι το πλήθος των στοιχείων του
καθώς και ότι η μέση τιμή της ποσότητας

είναι

για κάθε

με μεγάλη πιθανότητα,
είναι μικρότερη ή ισή του

Με αυτή την θεώρηση γίνεται φανερό πως αν το σύνολο
α, τότε το μέτρο των συντελεστών Fourier της

κατασκευαστεί τυχαί-

είναι “μικρό” ◄

“Μικρού” πλάτους συντελεστές Fourier.
Όπως είδαμε στην παρατήρηση

, αν το σύνολο

έχει πυκνότητα

ή, με τη

γλώσσα των Πιθανοτήτων κατασκευαστεί ανεξάρτητα με πιθανότητα , τότε το μέτρο των συντελεστών Fourier της χαρακτηριστικής του συνάρτησης είναι “μικρό” Όπως θα δούμε αργότερα, τέτοια σύνολα περιλαμβάνουν περίπου

μη τετριμμένες αριθμητικές προόδους κι έτσι,

κρίθηκε σκόπιμο στην παρούσα υποπαράγραφο να επεκτείνουμε τη μελέτη μας σε συναρτήσεις
με πεδίο ορισμού το

οι συντελεστές Fourier των οποίων είναι “καταλλήλως” φραγμένοι Ας

ξεκινήσουμε λοιπόν με κάποιες συστάσεις Εάν η συνάρτηση
συνόλου

μηδενίζεται εκτός του

, τότε οι συντελεστές Fourier της δίνονται από τη σχέση

Δεδομένης της , μπορούμε να ανακτήσουμε την

από τη σχέση αντίστροφου μετασχηματισμού

Fourier,

Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, η ποσότητα
θος των μη τετριμμένων αριθμητικών προόδων μήκους
χρειαστεί να επεκτείνουμε το άθροισμα

είναι ίση με το πλή-

Για την ανάλυση που ακολουθεί, θα

, σε ένα αντίστοιχο που αναφέρεται συναρτήσεις, οι

απλά μηδενίζονται εκτός του συνόλου
Ορισμός

Αν οι συναρτήσεις

,

και

μηδενίζονται εκτός του συνόλου

τότε ορίζουμε
Στην περίπτωση όπου

, γράφουμε εν συντομία,
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,

Προκειμένου τώρα να διευκολυνθεί η μελέτη του αθροίσματος

, εισάγουμε το

μετασχηματισμό Fourier του Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εύκολα μία εύχρηστη εκδοχή
του

, όπως φαίνεται στο επόμενο απλό λήμμα

Λήμμα

Αν οι συναρτήσεις

,

μηδενίζονται εκτός του συνόλου

,

, τότε θα

ισχύει

Απόδειξη. Έχουμε διαδοχικά,

Λόγω της ορθογωνιότητας των χαρακτήρων, η ποσότητα
μηδενική μόνο για εκείνα τα ,

και

στο

Σε αυτήν μάλιστα την περίπτωση ισούται με

είναι μη

που είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου
κι έτσι,

Η εναλλακτική έκφραση της ποσότητας

, που μας δίνει το λήμμα

στο επόμενο αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάζεται ως λήμμα
σιολογικών” (για το πρόβλημα) φραγμάτων για τις συναρτήσεις
συντελεστές Fourier αυτών (δες παράγραφο
τητα
σύνολα του

, οδηγεί

Αυτό, δεδομένων κάποιων “φυ,

και

, καθώς και για τους

), μας εξασφαλίζει ένα φράγμα για την ποσό-

Βάσει ακριβώς αυτού του φράγματος, θα μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τα υποσε

– σύνολα και σε εκείνα που δεν περιέχουν αριθμητικές προόδους μήκους ,

σύμφωνα με το “σχέδιο” που παρουσιάστηκε στην παρατήρηση
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Λήμμα

Υποθέτουμε ότι οι τρεις συναρτήσεις

συνόλου

και

ώστε

για κάθε
για κάποιο

Απόδειξη. Από το λήμμα

,

και

μηδενίζονται εκτός του
Αν επιπλέον, υπάρχει

,

, τότε

μπορούμε να γράψουμε, κατ’ αρχήν, ότι

Ας υποθέσουμε πρώτα πως

Τότε,

Από την ανισότητα Cauchy – Schwarz έχουμε

Όμως, από την ταυτότητα του Parseval λαμβάνουμε

και

Επομένως, συνδυάζοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι

Οι περιπτώσεις όπου

,

αποδεικνύονται ανάλογα

(μάλιστα, η πρώτη από τις δύο είναι πιο εύκολη, καθώς στους εναπομείναντες όρους αρκεί η απλή εφαρμογή της ταυτότητας του Parseval )

97

Στην επόμενη υποπαράγραφο θα χρησιμοποιήσουμε το λήμμα
λογή συναρτήσεων

και

,

για συγκεκριμένη επι-

φτάνοντας για πρώτη φορά σε ένα αποτέλεσμα που μοιάζει να εί-

ναι αρκετά χρήσιμο στην απόδειξη του θεωρήματος του Roth (Πρόταση

)

Η συνάρτηση ισορροπίας και η κύρια “διχοτόμηση” .
Όλα τα παραπάνω εργαλεία γίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα όταν η χαρακτηριστική συνάρτηση του

γραφεί με κατάλληλο τρόπο και συγκεκριμένα ως το άθροισμα ενός “ομοιό-

μορφου” όρου και ενός όρου “σφάλματος” με μηδενική μέση τιμή, που καλείται συνάρτηση ισορροπίας του

Η κατάλληλη αυτή γραφή της συνάρτησης

Ορισμός

δίνεται στον ακόλουθο ορισμό

Ορίζουμε ως συνάρτηση ισορροπίας του συνόλου

συνάρτηση

πυκνότητας , τη

με τύπο

Παρατήρηση

. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, αν

περίπτωση όπου

, είναι

, τότε

Όταν βέβαια

εύκολα βλέπουμε ότι ισχύει

, ενώ στην
τότε

Επίσης,

◄

Κάνοντας χρήση των συμβολισμών των προηγούμενων υποπαραγράφων, μπορούμε
πλέον να γράψουμε ότι

όπου το “υπόλοιπο”

αποτελείται από

ποίους κάποια από τις συναρτήσεις

,

όρους της μορφής
και

είναι η

, σε καθένα από τους ο(μετατοπισμένη ή μη) Η πρόταση

είναι αυτή που μας παρέχει την απαραίτητη διχοτόμηση ανάμεσα σε εκείνα τα υποσύνολα
του

πυκνότητας

που είναι

– σύνολα και σ’ αυτά που δεν είναι Στην απόδειξή της είναι

χρήσιμο το ακόλουθο απλό λήμμα
Λήμμα

Έστω

πυκνότητας

και

Τότε, ισχύει ότι
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η συνάρτηση ισορροπίας του

Απόδειξη. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μετά τον ορισμό

Επομένως, γράφοντας

Επειδή όμως

, ισχύει ότι

παίρνουμε

κι έτσι αποδεικνύεται το ζητούμενο

,

Είμαστε πλέον έτοιμοι να διατυπώσουμε και να αποδείξουμε την πρώτη σημαντική πρόταση, η οποία θα μας αποκαλύψει μία αναγκαία συνθήκη για το
ένα

προκειμένου αυτό να μην είναι

σύνολο

Πρόταση

(Διχοτόμηση) Έστω

πυκνότητας

και

Τότε, ισχύει

ένα από τα παρακάτω


το

είναι “ψευδοτυχαίο”, δηλαδή έχει τουλάχιστον

μη τε-

τριμμένες προόδους μήκους , ή


το

έχει “δομή”, δηλαδή υπάρχει

Απόδειξη. Ας υποθέσουμε ότι το

, ώστε
έχει πυκνότητα

και

για οποιοδήποτε

Τότε, θα δείξουμε ότι
Προς τούτο, γράφουμε

και στη συνέχεια, παρα-

τηρούμε ότι

Όμως, το

ται με το πλήθος των προόδων μήκους

του συνόλου

ισού-

συν το πλήθος των τετριμμένων προό-

δων, το οποίο είναι ίσο με
Αν υπάρχουν
πρέπει

και

, τέτοια ώστε

Κατά συνέπεια, για κάθε

δυνατές επιλογές για το

τότε προφανώς θα

,

έχουμε τουλάχιστον

Οπότε, έχουμε τουλάχιστον

προόδους μήκους

κι επο-

μένως, θα είναι
Απ’ την άλλη, η ποσότητα
λαμβάνει τη συνάρτηση

αποτελείται από

όρους, καθένας από τους οποίους περι-

ή κάποιες μετατοπίσεις αυτής Άρα εφαρμόζεται το λήμμα

κι έ-

τσι, θα ισχύει ότι
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω (και το γεγονός ότι
νουμε ότι
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, αφού

), παίρ-

Οπότε, περιλαμβάνονται τουλάχιστον

μη τετριμμένες

προόδοι μήκους
Σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, μπορούμε να “διχοτομήσουμε” τα υποσύνολα
του

πυκνότητας

της παρατήρησης

σε εκείνα με τουλάχιστον

προόδους, που βάσει

, μπορούν να κατασκευαστούν “τυχαία” και σε εκείνα που έχουν μία “ιδιαί-

τερη δομή” υπό την έννοια ότι η συνάρτηση ισορροπίας τους έχει έναν “μεγάλο” συντελεστή
Fourier Δίνουμε λοιπόν τον ορισμό της “διχοτόμησης”, όπως αυτή προέκυψε απ’ την παραπάνω
πρόταση
Ορισμός


Έστω

πυκνότητας

Τότε, το

καλείται

“ψευδοτυχαίο”, όταν έχει τουλάχιστον

πρόοδους μήκους ,

ενώ


“δομημένο” ή “σύνολο με δομή” όταν υπάρχει

, ώστε

Σύνολα με συναρτήσεις ισορροπίας που έχουν “μεγάλους” συντελεστές Fourier.
Στην παράγραφο αυτή, θα δείξουμε ότι τα σύνολα πυκνότητας
φωνα με τον ορισμό

που έχουν “δομή”, σύμ-

, παρουσιάζουν μία ιδιαίτερη ανομοιομορφία, η οποία και δικαιολογεί

επιπλέον την ονομασία “δομημένα” Συγκεκριμένα, θα δείξουμε ότι η συνάρτηση ισορροπίας ενός τέτοιου συνόλου πάνω σε κάποια αριθμητική πρόοδο του
θετικές τιμές απ’ ότι αρνητικές (πρόταση

παίρνει αρκετά περισσότερες

) Η πρόοδος αυτή θα προκύψει ως αποτέλεσμα

τριών λημμάτων Τα δύο από αυτά είναι καθαρά συνδυαστικής φύσης και παρουσιάζονται στην
υποπαράγραφο

, ενώ το τρίτο δίνεται, ακριβώς πριν την απόδειξη της κύριας πρότασης,

στην υποπαράγραφο

Δύο απλά συνδυαστικά λήμματα.
Στην υποπαράγραφο αυτή, δίνουμε δύο απλά, πλην όμως χρήσιμα για την απόδειξη της
πρότασης

συνδυαστικά λήμματα, τα οποία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους Το πρώτο αποτε-

λεί ένα από το πιο κλασικά παραδείγματα εφαρμογής της αρχής της περιστεροφωλιάς, ενώ το
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δεύτερο παρέχει μία διαμέριση του συνόλου

σε μη τετριμμένες προόδους δεδομένης διαφο-

ράς
Λήμμα

Αν

και

, τότε υπάρχουν ακέραιοι

Απόδειξη. Θέτουμε

και

τέτοιοι, ώστε

και στη συνέχεια, χωρίζουμε το διάστημα

στα

ισομήκη

διαστήματα
Έπειτα, θεωρούμε τους αριθμούς
σματικό μέρος του
στο

όπου με

,

, δηλαδή

συμβολίζουμε το κλα-

Καθένας από τους

αριθμούς

ανήκει

κι επομένως, από την αρχή της περιστεροφωλιάς, τουλάχιστον δύο από αυτούς περιέχο-

νται σε κάποιο από τα

Με άλλα λόγια, υπάρχουν

και

, με

, ώστε

Οπότε, έχουμε διαδοχικά,

Επειδή όμως

, αν θέσουμε

και

τότε έχουμε το ζητού-

μενο
Όπως αναφέρθηκε στην
για

, ο λόγος που γράφουμε τους χαρακτήρες ως

είναι ακριβώς για να εφαρμόζεται το προηγούμενο λήμμα άμεσα για πραγ-

ματικούς αριθμούς στο
Λήμμα

Έστω

ακέραιος Αν ο αριθμός

τότε υπάρχει διαμέριση του συνόλου
θεμία από τις οποίες έχει διαφορά

είναι θετικός ακέραιος, με

σε

αριθμητικές προόδους

και μήκη μεταξύ των αριθμών

Απόδειξη. Στην απόδειξη που ακολουθεί, οι πρόοδοι

,

μένο τρόπο Στη γενική περίπτωση η διαδικασία κατασκευής των
θα πραγματοποιηθεί σε

σε

κα-

θα οριστούν με συγκεκρι
αυτών αριθμητικών προόδων

προόδους, καθεμία από τις οποίες έχει διαφορά ίση με

γκεκριμένα θεωρούμε τις προόδους

ρείστε ότι η συνθήκη

, ,

βήματα

Βήμα . Διαμερίζουμε το
και

,

και

και

,

,

,
με μήκη

συνεπάγεται ότι
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, ,

Συ,

και

αντίστοιχα Παρατη-

Βήμα . “Σπάμε” καθεμία από τις

σε

,

πρόοδους μήκους

μικρότερό της στοιχείο Έτσι, προκύπτουν οι πρόοδοι
της “αρχικής” προόδου

Σε περίπτωση που το μήκος

,

δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του

λικό τμήμα της προόδου αυτής, συμβολικά

Ανακεφαλαιώνοντας, για κάθε

ξεκινώντας από το

, τότε θα παραμείνει ένα τε-

, το μήκος του οποίου είναι μικρότερο του

έχουμε διασπάσει τις προόδους

μενου βήματος, ως εξής

, όπου είναι

του προηγούμε

και
Προκειμένου λοιπόν να ικανοποιηθεί η κατασκευή που υπόσχεται το λήμμα, η διαδικασία απαιτεί ένα επιπλέον βήμα
Βήμα . Για κάθε

θέτουμε

πρόοδος μήκους

Η

, εκ κατασκευής, είναι αριθμητική

και διαφοράς

Επομένως, μπορούμε πλέον να γράψουμε
για

, όπου

και

Αν θέσουμε

για κάθε
και γράψουμε τις προόδους που προέκυψαν από τα

προηγούμενα βήματα με τον ενιαίο συμβολισμό

,

, τότε έχουμε τη ζητούμενη διαμέριση

του

Για λόγους διευκόλυνσης της κατανόησης της κατασκευής που περιγράφηκε στην παραπάνω απόδειξη, δίνουμε στην επόμενη σελίδα ένα σχηματικό παράδειγμα για την περίπτωση όπου

και
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Βήμα
Διαμερίζουμε το σύνολο
σε τέσσερις προόδους, την “κόκκινη”, την “μωβ”, την “πράσινη” και την “κίτρινη” με διαφορά και μήκη ίσα με , , και αντίστοιχα

Βήμα

Διασπάμε την “κόκκινη”, την “μωβ” και την “πράσινη” πρόοδο σε δύο προόδους μήκους

, ενώ α-

πό την “κίτρινη” πρόοδο κρατάμε την υποπρόοδο που αποτελείται από τους πρώτους τρεις όρους και αφήνουμε τους
δύο όρους που μένουν (γιατί

) Η διαδικασία διαχωρισμού, φαίνεται σε δύο σχήματα Στο πρώτο, κάτω από

τις “δεύτερες” υποπροόδους, που πρόκειται να διαχωριστούν, φαίνονται τρίγωνα αντίστοιχου χρώματος

Οι “δεύτερες” υποπρόοδοι χρωματίζονται πλέον διαφορετικά Η “κόκκινη” γίνεται “μπλε”, η “μωβ” γίνεται “πορτοκαλί” και η “πράσινη” γίνεται “λαδί” Η “κίτρινη” υποπρόοδος είναι μικρή (διότι έχει μήκος

) και στο βήμα

αυτό αποχρωματίζεται Στο επόμενο βήμα θα ενωθεί με την προηγούμενη “κίτρινη” υποπρόοδο μήκους

Βήμα

Η αποχρωματισμένη πρόοδος ενώνεται με την προηγούμενη “κίτρινη” υποπρόοδο μήκους

Στο συγκεκρι-

μένο παράδειγμα, η μοναδική “κίτρινη” υποπρόοδος είναι η πρώτη κι έτσι, η αποχρωματισμένη πρόοδος (ξανα)χρωματίζεται “κίτρινη” Η διαμέριση, που προκύπτει με την παραπάνω διαδικασία, είναι η

Σχήμα

“Σχηματική περιγραφή του “αλγόριθμου” διαμέρισης του συνόλου

για την περίπτωση όπου

του σχήματος γίνεται εύκολα αντιληπτο πως το λήμμα μπορεί να διατυπωθεί για μία οποιαδήποτε πρόοδο μήκους
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Με τη βοήθεια
και διαφορά

”

Ένα ακόμα “ενδιάμεσο” λήμμα.
Στη σύντομη αυτή υποπαράγραφο, συνδυάζοντας τα δύο λήμματα της
ακόμα ένα λήμμα που θα μας φανεί χρήσιμο στην απόδειξη της πρότασης

, δίνουμε
, που αποτελεί και

κύριο στόχο της υποπαραγράφου αυτής
Συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση της διαμέρισης του

του λήμματος

σε

αριθμη-

τικές προόδους, οι οποίες δεν είναι πολύ “μικρές” (καθώς έχουν μήκος κατ’ ελάχιστο

), θα

δείξουμε ότι πάνω σε αυτές τις προόδους οι τιμές των χαρακτήρων του

Λήμμα

Έστω

ακέραιος,

σταθερές και
κές προόδους

, ώστε

Αν

έτσι, ώστε για κάθε

Απόδειξη. Θέτουμε κατ’ αρχήν,
θετικός ακέραιος

, όπου

, τότε υπάρχει διαμέριση του

μήκους τουλάχιστον

, ,

δεν αλλάζουν “πολύ”

και

είναι

σε

αριθμητι-

να ισχύει ότι

Τότε, από το λήμμα

, υπάρχει ένας

και ένα , ώστε

Παρατηρείστε ότι
Έτσι, από το λήμμα
ρά ίση με , όπου

υπάρχει διαμέριση του συνόλου

είναι ο παραπάνω ακέραιος Τότε, για κάθε

νικής ανισότητας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι

Τέλος, κάνοντας χρήση της ανισότητας του Jordan,
ζητούμενο,

Η παράγραφος

σε

προόδους με διαφο-

με τη βοήθεια της τριγω-

, έχουμε

για

, έπεται το

κλείνει με την επόμενη πρόταση, η οποία και αποτελεί το απαραί-

τητο εργαλείο για την τελική απόδειξη του θεωρήματος που δίνεται στην επόμενη παράγραφο
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Πρόταση

Έστω

ακέραιος,

μηδενίζεται εκτός του συνόλου

και η συνάρτηση

και είναι τέτοια, ώστε

Ας υποθέσουμε επιπλέον ότι υπάρχει
όπου

και

, ώστε

είναι θετικές σταθερές με

μήκους τουλάχιστον ίσο με

,

για την οποία ισχύει ότι

θεσης και βάσει του γεγονότος ότι

) στο

της υπό-

, παίρνουμε

Επειδή οι υποθέσεις του λήμματος
, ,

και

Τότε, υπάρχει αριθμητική πρόοοδος

Απόδειξη. Απ’ τον ορισμό του μετασχηματισμό Fourier (στο

προόδους

, η οποία

μεγέθους τουλάχιστον

ικανοποιούνται, το

να διαμερίζεται σε

έτσι, ώστε σε καθεμία από αυτές να ισχύει ότι

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την τριγωνική ανισότητα
δίνουν

Καθώς όμως ισχύει ότι

, μπορούμε να γράψουμε

Ο επόμενος στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε ένα κάτω φράγμα για την ποσότητα
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εκτιμώντας κατάλληλα άνω φράγματα των

στο

πλήθος ποσοτήτων

Προς αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση παίρνουμε μία πρόοδο
αυθαίρετο

Τότε,
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για κάποιο

και ένα

Λαμβάνοντας τώρα το άθροισμα πάνω σε όλες τις προόδους προκύπτει ότι

Επομένως, ισχύει

Δεδομένης της τελευταίας ανισότητας, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι για τουλάχιστον μία από τις

προόδους ισχύει ότι

Αν τα καταφέρουμε, η πρόταση έχει αποδειχθεί για
Έχοντας αυτόν ακριβώς το στόχο, θεωρούμε για ευκολία τη συνάρτηση
για
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, με τύπο

Επειδή εξ’ υποθέσεως ισχύει
φουμε

, όπου

στοιχα Αφού όμως

, έπεται ότι
και

Στη συνέχεια γρά-

είναι το θετικό και το αρνητικό μέρος της

αντί-

, θα ‘ναι

κι επομένως, ισχύει ότι

Επειδή ταυτόχρονα ισχύει ότι

και

απ’ την αρχή της περιστεροφωλιάς, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει

, ώστε

Το τελικό επιχείρημα στην απόδειξη του θεωρήματος του Roth.
Προτού παρουσιάσουμε την κύρια και την τελική ιδέα, η οποία είναι γνωστή και ως επιχείρημα αύξησης πυκνότητας, για την απόδειξη του θεωρήματος του Roth, ας συνοψίσουμε όλα τα
αποτελέσματα στα οποία έχουμε καταλήξει ως τώρα Έστω ένας (αρκετά μεγάλος) φυσικός αριθμός

κι ένα σύνολο

πυκνότητας

Θέτουμε

και διακρίνουμε τις εξής

δύο περιπτώσεις,


το

αποτελεί είναι “ψευδοτυχαίο” ή



το

έχει “δομή”

Η πρώτη περίπτωση απαιτεί
ποτελεί ένα
στε

σύνολο Αν το

ή, ισοδύναμα,
έχει “δομή”, τότε από την πρόταση

Επιπλέον, αν υποθέσουμε ότι
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Τότε, το
υπάρχει

α, ώ-

, τότε από

την πρόταση

(για

και

) υπάρχει πρόοδος

μήκους τουλάχιστον

, ώστε

Όμως, από τον ορισμό της

, η τελευταία σχέση γράφεται

κι επομένως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προφανή ταυτότητα

Δηλαδή, για την πρόοδο

, παίρνουμε

ισχύει ότι

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν χωρίς τροποποίηση όχι μόνο για
το σύνολο

, αλλά και για μια οποιαδήποτε αρχική πρόοδο ακεραίων μήκους

Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι αρκετά ισχυρό, γιατί από τη μία το σύνολο
ρονομεί” την ιδιότητα του
ρισμένη στην πρόοδο

να μην είναι

αυξάνεται από

“κλη-

σύνολο, ενώ από την άλλη η πυκνότητά του περιοσε

Αυτό οδηγεί στο τελικό επιχείρημα

που απαιτείται προκειμένου να αποδείξουμε το θεώρημα του Roth, γνωστό και ως επιχείρημα αύξησης πυκνότητας Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η ιδέα είναι να κατασκευάσουμε μία φθίνουσα ακολουθία προόδων

, με

παίρνουμε από την πρόταση

και γενικά,

πρόοδος που προκύπτει από την πρόταση
ενώ παράλληλα, οι πυκνότητες
τρόπο, αφού
θε

για
για το σύνολο

των συνόλων

πει να αποτελείται από το πολύ
ποιείται Εκτιμώντας το

και

να είναι η

αυξάνονται κατά μη φραγμένο
, ώστε

για κά-

, η προαναφερθείσα διαδικασία θα πρέ-

βήματα Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση
Επομένως η συνθήκη

συναρτήσει του

η πρόοδος που

και το σύνολο

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει

Επειδή όμως εξ’ ορισμού είναι

νατόν να εφαρμοστεί για

, όπου

,

και το

ζητούμενη ανισότητα
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δεν είναι δυδεν ικανο-

συναρτήσει του , θα καταλήξουμε στη

Θεώρημα

(Roth) Έστω

ακέραιος Αν το σύνολο

είναι πυκνότητας

δεν περιέχει (μη τετριμμένη) αριθμητική πρόοδο μήκους , τότε υπάρχει σταθερά

και

, ώστε

Απόδειξη. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, με διαδοχική εφαρμογή της πρότασης

, θα κατα-

σκευάσουμε μία φθίνουσα ακολουθία προόδων και μία φθίνουσα ακολουθία υποσυνόλων του
(που βέβαια, κανένα απ’ αυτά δεν είναι

σύνολο)

Η διαδικασία οφείλει να αποτελείται από πεπερασμένα βήματα Πράγματι, αν θεωρήσουμε την ακολουθία
τον

, με αναδρομικό τύπο
τότε, η

για

είναι αύξουσα και

με

και πρώτο όρο

Έτσι, μπορούμε να ορίσου-

Συνεπώς, για το πλήθος των βημάτων θα πρέπει να

ισχύει
Βήμα

(αρχικοποίηση). Θέτουμε

τι

,

και

,

Υποθέτουμε ό-

οπότε ικανοποιούνται οι υποθέσεις της πρότασης

νως, υπάρχει αριθμητική πρόοδος

μήκους

Βήμα . Θέτουμε

,

,

ικανοποιείται η συνθήκη

Επομέ-

, ώστε

Σε περίπτωση που

,

, τότε θα υπάρχει πρόοδος

μήκους

, ώστε

Βήμα (τελευταίο επιτρεπόμενο βήμα) Έστω
Αν ικανοποιείται η συνθήκη

,

,

, θα υπάρχει πρόοδος

, με
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,
μήκους

Το επόμενο βήμα δε μπορεί να πραγματοποιηθεί, καθώς τότε η πυκνότητα
βεί το

Έτσι, θα πρέπει να είναι

θα υπερ-

(γιατί αλλιώς θα εφαρμοζόταν η Πρόταση

)

Επομένως θα είναι

(αφού

)
Μένει να βρούμε μία σχέση που να συνδέει το με το

για κάθε

είναι

για όλα τα

και κατά συνέπεια,

Άρα για το θα πρέπει να ισχύει ότι

Οπότε,

Προς τούτο, παρατηρούμε ότι

κι επομένως,

, δηλαδή

Από την τελευταία ανισότητα και τη γνωστή ανισότητα

, όπου

Άρα,

για

έπεται το ζητού-

μενο,

Επιπλέον παρατηρήσεις, επεκτάσεις και προτάσεις για μελέτη.
Όπως σημειώθηκε στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου, ο λόγος που επιλέχθηκε να
παρουσιαστεί το θεώρημα του Roth ήταν για να δειχθεί πως η κατάλληλη εφαρμογή της Ανάλυσης Fourier μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρά αποτελέσματα στη Συνδυαστική
Το θεώρημα αυτό δίνει ένα πρώτο μη τετριμμένο άνω φράγμα για την πυκνότητα του
, όταν αυτό δεν αποτελεί

σύνολο Ας συμβολίσουμε για ευκολία με

κότητα ενός συνόλου που περιέχεται στο
σθαι”) που δεν είναι

την πληθι-

και είναι το ευρύτερο (υπό την έννοια του “περιέχε-

σύνολο Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, με την πάροδο των χρόνων, βρέ-

θηκαν μικρότερα άνω φράγματα για την τιμή του
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με “αποκορύφωμα” το

, οπότε και ο

Sanders έδειξε ότι

όπου

([San ]) Παρ’ όλα αυτά το

, πριν

ακόμα δηλαδή ο Roth δημοσιεύσει την εργασία [Roth], o Behrend, κάνοντας χρήση απλών επιχειρημάτων Συνδυαστικής Γεωμετρίας, κατασκεύασε ένα υποσύνολο
ριθμητικές προόδους μήκους
έτσι ότι
μα του

με πληθάριθμο

για

όπου

Ύστερα από

που δεν περιέχει ασταθερά [Beh], δείχνοντας

χρόνια, ο Elkin βελτίωσε το κάτω φράγ-

, καθώς κατάφερε να κατασκευάσει ένα σύνολο

δους μήκους , με πλήθος στοιχείων ίσο με

χωρίς αριθμητικές προό(δες [Elk] ή [G&W], για μία

συντομότερη παρουσίαση) Συνδυάζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, γνωρίζουμε ότι για (μεγάλα)

ισχύει

Αξίζει να παρατηρήσουμε πως η διαφορά μεταξύ των δύο φραγμάτων είναι μεγάλη, με αποτελέσμα το πρόβλημα προσδιορισμού του

να παραμένει ανοιχτό

Έκτος όμως των προαναφερθέντων, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να συναντήσει πολλές ακόμα σχετικές εφαρμογές της Αρμονικής Ανάλυσης στο βιβλίο των Tao και Vu, Additive Combinatorics Σ’ αυτό, εκτός των άλλων, παρουσιάζονται πολλά πρόσφατα αποτελέσματα
πάνω στη μελέτη προόδων, όπως για παράδειγμα αυτό του Bourgain στο τέλος του Κεφαλαίου
([T&V, θεώρημα

])

Επίσης, μία πολύ καλή πρόταση για μία τέτοιου είδους μελέτη αποτελεί και η απόδειξη
του θεωρήματος του Szemerédi από τον Gowers [Gow] Η εκτενής αυτή εργασία είναι αναλυτική
και αρκετά αυτόνομη, ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητή, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται από πολλούς ως η πιο χαρακτηριστική εφαρμογή της Ανάλυσης Fourier στη Συνδυαστική
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Κεφάλαιο
Lacunary ακολουθίες και εφαρμογές στην
Ανάλυση.

Εισαγωγή.
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα κεφάλαια, στο παρόν κεφάλαιο ξεκινάμε από έννοιες
που ορίζονται στο μοναδιαίο κύκλο
–

(τον οποίο ταυτίζουμε, στο κεφάλαιο αυτό, με το διάστημα

) και στη συνέχεια, με βάση την πρόταση

, γενικεύουμε σε αυθαίρετες συμπαγείς α-

βελιανές ομάδες (παράγραφος

) Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο κομμάτι του κεφαλαί-

ου αυτού είναι η παράγραφος

στην οποία παρουσιάζονται όλα εκείνα τα εργαλεία που χρειά-

ζεται κανείς προκειμένου να μπορέσει να κατασκευάσει μία πληθώρα συναρτήσεων που είναι συνεχείς σε όλο το μοναδιαίο κύκλο, αλλά πουθενά παραγωγίσιμες
Η κεντρική έννοια του κεφαλαίου είναι αυτή των lacunary ακολουθιών την οποία και δίνουμε αμέσως παρακάτω
Ορισμός

Η ακολουθία

καλείται lacunary αν ικανοποιεί την ιδιότητα

Δεδομένης μίας lacunary ακολουθίας

ως σταθερά αυτής ονομάζουμε τον αριθμό

Παραδείγματα lacunary ακολουθιών αποτελούν όλες οι γεωμετρικές πρόοδοι στους φυσικούς αριθμούς με λόγο
ράδειγμα, η ακολουθία

Αντίθετα, οι πολυωνυμικές ακολουθίες δεν είναι lacunary Για παμε

για κάποιο
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δεν είναι lacunary Επιπλέον, μία

χρήσιμη παρατήρηση είναι ότι κάθε lacunary ακολουθία τείνει στο άπειρο
Στο κεφάλαιο αυτό, θα μελετήσουμε ιδιότητες των lacunary σειρών Fourier, τις οποίες ορίζουμε στη συνέχεια
Ορισμός

Έστω

Λέμε ότι η σειρά Fourier της

Fourier αν υπάρχει lacunary ακολουθία

αποτελεί μία lacunary σειρά

τέτοια, ώστε για κάθε

να ισχύει

Με τη βοήθεια της διάταξης του Paley, που αναφέραμε στο Κεφάλαιο , παρατηρούμε ότι το σύνολο των δεικτών που αντιστοιχούν σε συναρτήσεις Rademacher στο
ry ακολουθία στο

είναι μία lacuna-

Έτσι, μία πρώτη σκέψη είναι μήπως οι lacunary σειρές έχουν (σε ένα βαθμό)

αντίστοιχες ιδιότητες με αυτές των σειρών που μελετήθηκαν στο Κεφάλαιο

Τέτοιες αναλογίες

πράγματι υπάρχουν και ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να μελετήσει το Κεφάλαιο

του

πολύ κλασικού συγγραμμάτος [Zyg]

Αναπαράσταση ακεραίων από lacunary ακολουθίες.
Στη σύντομη αυτή παράγραφο, παρουσιάζουμε μία χρήσιμη παρατήρηση αναφορικά με
την αναπαράσταση ακεραίων από μία δεδομένη lacunary ακολουθία με σταθερά μεγαλύτερη του
Η αναπαράσταση αυτή θα συνδυαστεί έπειτα με τα γινόμενα Riesz (υποπαράγραφος
παρέχοντας κατάλληλα εργαλεία για την απόδειξη της πρότασης

Η περίπτωση όπου

στην παραγράφο

για κάθε

Στην πολύ σύντομη αυτή υποπαράγραφο, θεωρούμε μία lacunary ακολουθία
την οποία ισχύει ότι

για κάθε

ξουμε το ακόλουθο «για κάθε ακέραιο
όπου

)

για όλα τα

και θέτουμε ως μοναδικό μας στόχο να δεί-

υπάρχει το πολύ μία πεπερασμένη ακολουθία
που είναι τέτοια, ώστε
και

με

,
»

Πράγματι, αν, προς απαγωγή σε άτοπο, υποθέσουμε ότι για κάποιον ακέραιο
δύο τέτοιες πεπερασμένες ακολουθίες

για

υπάρχουν

, θα οδηγηθούμε σε άτο-

πο Κατ’ αρχήν, ας παρατηρήσουμε ότι μπορούμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, να θεωρήσουμε
ότι

, γιατί αν

, τότε “γεμίζουμε” την

είναι ίσοι με
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με

επιπλέον όρους, οι οποίοι

Επειδή υποθέσαμε ότι οι δύο ακολουθίες αυτές είναι διαφορετικές, μπορούμε να θέσουμε
Ας υποθέσουμε, για λόγους διευκόλυνσης της παρουσίασης που ακολουθεί, ότι

και

Επειδή λοιπόν

, παίρνουμε

Η τελευταία όμως ισότητα δεν είναι δυνατόν να ισχύει, αφού

Γινόμενα Riesz και lacunary ακολουθίες.
Με τη βοήθεια της προηγούμενης υποπαραγράφου, κάνουμε μερικές παρατηρήσεις αναφορικά με τα γινόμενα Riesz που ορίζονται με τη βοήθεια lacunary ακολουθιών με σταθερά μεγαλύτερη του

Έστω λοιπόν μία τέτοια lacunary ακολουθία

Για ένα φυσικό αριθμό

Το

με σταθερά

ορίζουμε το ακόλουθο γινόμενο Riesz,

είναι τριγωνομετρικό πολυώνυμο με σταθερό όρο ίσο με

που είναι μικρότερο ίσο του

Ας πάρουμε κι ένα

και ας θέσουμε

Τότε, εύκολα βλέπουμε ότι

οπότε,

,

και

,

για όλα τα

Με βάση αυτήν την παρατήρηση, συμπεραίνουμε ότι για το τριγωνομετρικό πολυώνυμο
, όπου
ότι αν το

ισχύει ότι

, αν και μόνο αν, το
για κάθε

δε μπορεί να γραφτεί στη μορφή
Επίσης, εύκολα μπορεί κανείς να δει

είναι της παραπάνω μορφής, τότε
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Αν τώρα, διατηρώντας τους παραπάνω συμβολισμούς, θελήσουμε να εκφράσουμε το πολυώνυμο

συναρτήσει του

δηλαδή για κάθε

, έχουμε

είναι

Έτσι, σε σύγκριση με το

, οι (πιθανές) επιπλέον “συχνότητες” που εμφανίζονται στο

, α-

νήκουν στο διαστήματα

Τα διαστήματα αυτά εξαρτώνται από όλους τους όρους της lacunary ακολουθίας έως το
Για διευκόλυνση της μελέτης που θα ακολουθήσει αναφορικά με τις “νέες” αυτές “συχνότητες”,
θα διευρύνουμε λίγο τα διαστήματα αυτά “εντοπισμού των νέων συχνοτήτων” σε δύο νέα, που θα
εξαρτώνται μόνο από το

και το

Προς τούτο, παρατηρούμε ότι

Οπότε, με τη βοήθεια της παραπάνω ανισότητας, είναι

Έτσι, σε περίπτωση που εμφανιστούν “νέες συχνότητες” στο

, τότε αυτές θα πρέπει οπωσ-

δήποτε να ανήκουν στα διαστήματα

(τα οποία, βέβαια, είναι υπερσύνολα των

και

)

Αξίζει, τέλος, να παρατηρήσουμε ότι η παραπάνω ανάλυση δεν ισχύει όταν η lacunary ακολουθία έχει σταθερά

, γιατί τότε υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιο
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που είναι

τέτοιο, ώστε (–σύμφωνα με τους παραπάνω συμβολισμούς–)
τριγωνομετρικό πολυώνυμο

, με αποτέλεσμα το

να μην έχει μόνο τρεις μη μηδενικούς συντελεστές Fourier

Συνεχείς συναρτήσεις πουθενά παραγωγίσιμες.
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή των lacunary
σειρών Fourier στην Κλασική Ανάλυση Ειδικότερα, θα δείξουμε πως υπάρχει συνεχής συνάρτηση η οποία δεν είναι παραγωγίσιμη σε κανένα σημείο Μάλιστα, στην υποπαράγραφο
κτείνουμε τα παραπάνω κατασκευάζοντας

επε-

Lipschitz συναρτήσεις, οι οποίες είναι πουθενά

παραγωγίσιμες στο μοναδιαίο κύκλο
Για την υλοποίηση των “κατασκευών” αυτών, θα χρειαστούμε τον
να του Fejér, που συναντήσαμε και στο Κεφάλαιο

– οστής τάξης πυρή-

Υπενθυμίζουμε ότι αυτός ορίζεται μέσω της

σχέσης,

καθώς και ότι για κάθε

μπορεί να γραφεί ως

Το ακόλουθο, απλό λήμμα μας δίνει ένα άνω φράγμα της συνάρτησης
οποίο θα μας φανεί χρήσιμο στα επόμενα
Λήμμα

. Για κάθε

και

ισχύει ότι

Απόδειξη. Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε για κάθε
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είναι

για

το

Για όλα τα

, από την ανισότητα του Jordan, έχουμε ότι

μένως,

ενώ ταυτόχρονα,

κι επο-

Οπότε,

Το παραπάνω φράγμα είναι δύσκολο να βελτιωθεί και, όπως θα φανεί και στην απόδειξη
της κύριας πρότασης της παραγράφου αυτής, θα χρειαστούμε κάτι καλύτερο Η λύση δίνεται από
τον αθροιστικό πυρήνα του Jackson, δηλαδή την ακολουθία τριγωνομετρικών πολυώνυμων
τα οποία ορίζονται για κάθε

από τη σχέση,

Με το επόμενο λήμμα φαίνεται ότι το
σχέση με το
ρο του

, ενώ το

είναι μικρότερο από το

αυξάνεται γρηγορότερα “κοντά” στο
(σε σύγκριση με το

σε

, που είναι μικρότε-

)

Λήμμα

. Για οποιοδήποτε

Απόδειξη. Για οποιοδήποτε
και

και κάθε

και

ισχύει ότι

θα βρούμε άνω φράγματα για τις ποσότητες

Από το προηγούμενο λήμμα έχουμε

Παρατηρούμε ότι το

είναι ένα τριγωνομετρικό πολυώνυμο βαθμού

ο, χρησιμοποιώντας την ορθογωνιότητα των χαρακτήρων
πως ισχύει
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για το οποί-

εύκολα κανείς μπορεί να δει

Επομένως, έχουμε

αφού η τελευταία ανισότητα είναι ισοδύναμη με την ανισότητα

, η οποία ε-

παληθεύεται από όλα τα
Επομένως, συνδυάζοντας τα παραπάνω, παίρνουμε τη ζητούμενη ανισότητα

Αν στο σημείο αυτό, γράψουμε

τότε, ο σταθερός όρος του πο-

λυωνύμου αυτού θα είναι ίσος με την ποσότητα

Όπως όμως είδαμε στην απόδειξη του τελευταίου λήμματος, είναι

και κατά συνέπεια,
Ανακεφαλαιώνοντας, για κάθε
μού

προσδιορίσαμε τριγωνομετρικό πολυώνυμο βαθ-

, με σταθερό όρο ίσο με , το οποίο επιπλέον για κάθε

συνάρτηση

είναι μικρότερο από τη

Με τη βοήθεια αυτών των τριγωνομετρικών πολυωνύμων, είμαστε έτοι-

μοι να αποδείξουμε το επόμενο λήμμα που οφείλεται στον Y Katznelson Σύμφωνα με το λήμμα
αυτό, αν οι συντελεστές Fourier μίας συνάρτησης
κεραίων μήκους

, όπου

, γύρω από κάποιο

από μία ποσότητα που εξαρτάται από το

μηδενίζονται σε ένα “διάστημα” α, τότε το

καθώς και τη “συμπερίφορα” της

είναι μικρότερο ή ίσο
σε μία περιοχή του

(η οποία επίσης καθορίζεται από το ) Αναφορικά με αυτά που μας ενδιαφέρουν για την από119

δειξη της πρότασης
λα

, θα προσδιορίσουμε τη συμπεριφορά της ποσότητας

Επειδή μάλιστα η συνάρτηση

της πρότασης εκείνης είναι παραγωγίσιμη, στο λήμμα

θέτουμε την επιπλέον συνθήκη «

καθώς

κανοποιείται από κάθε παραγωγίσιμη συνάρτηση
Λήμμα

(Katznelson). Έστω
Αν η

λα τα

για μεγά-

» Ειδικότερα, μία τέτοια συνθήκη ι-

στο

για την οποία είναι

και

είναι τέτοια, ώστε

για

που έχουν την ιδιότητα

καθώς και

για ό-

, τότε

Απόδειξη. Για να αποδείξουμε τη ζητούμενη ανισότητα, θα ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι το
τητα της

έχει βαθμό ίσο με

να ισχύει ότι

και σταθερό όρο ίσο με , σε συνδυασμό βέβαια με την ιδιόγια κάθε

με

Έχουμε λοιπόν,

Επομένως,

Έτσι, αρκεί να δείξουμε την ανισότητα

Προς τούτο, διασπάμε το

σε τρία ολοκληρώματα και βρίσκουμε κατάλληλα άνω

φράγματα για καθένα από αυτά Συγκεκριμένα, γράφουμε

Για το πρώτο από αυτά, έχουμε
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Εργαζόμενοι στο δεύτερο ολοκλήρωμα με ανάλογο σκεπτικό και κάνοντας παράλληλα χρήση του
προηγούμενου λήμματος, έχουμε διαδοχικά

Τέλος, για το τρίτο ολοκλήρωμα έχουμε
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Από τις παραπάνω ανισότητες παίρνουμε τελικά τη ζητούμενη ανισότητα,

Όπως αναφέραμε και πριν την απόδειξη του παραπάνω λήμματος, αυτό που κυρίως μας
ενδιαφέρει είναι η συμπεριφορά της ποσότητας
σταθερά

για μεγάλα

, με

, όπου η

είναι θετική και εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή Ειδικότερα, θα δείξουμε ότι η

ποσότητα αυτή τείνει στο

Όπως εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε, αν πολλαπλασιάσουμε

την ανισότητα του λήμματος με , τότε ο ένας από τους δύο όρους που προκύπτουν στο δεξί της
μέλος,

τείνει στο

όταν

Ο άλλος όμως όχι απαραίτητα, αφού

Παρ’ όλα αυτά, αν επιπλέον γνωρίζαμε ότι

ήταν
στο

καθώς

για

καθώς

, με αποτέλεσμα να ισχύει ότι το

Μία τέτοια συνθήκη ικανοποιεί κάθε συνάρτηση

με την ιδιότητα

, τότε θα
τείνει
Για

αυτούς ακριβώς τους λόγους, στην απόδειξη της πρότασης

το πρώτο πράγμα που κάνουμε εί-

ναι να εξειδικεύσουμε τη μελέτη μας γύρω από το σημείο

και να εστιάσουμε σε συναρτή-

σεις για τις οποίες είναι

Μάλιστα, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, οι πρό-

σθετες αυτές συνθήκες δεν κάνουν λιγότερο γενική την πρόταση που θα διατυπώσουμε και θα αποδείξουμε
Πρόταση
α) συνάρτηση

Αν επιπλέον η

. Έστω

μία lacunary ακολουθία με σταθερά

Υποθέτουμε ότι μία (άρτι-

έχει ως σειρά Fourier την

είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο

, τότε κατ’ ανάγκη

Απόδειξη. Μπορούμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, να υποθέσουμε ότι
ρετική περίπτωση, θεωρούμε τη συνάρτηση

, καθώς σε διαφο-

Επίσης, μπορούμε να θεωρήσου-
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με ότι

, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θέτουμε
Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
Επειδή η ακολουθία

θε

καθώς
είναι lacunary με σταθερά , για οποιοδήποτε

που ικανοποιεί τη σχέση

κείνα τα

είναι

δεν ανήκει στην

Αν λοιπόν πάρουμε ως

αριθμό που είναι μεγαλύτερος ή ίσος του

το

και ως

και κά-

Επομένως, για ε-

τον ελάχιστο άρτιο φυσικό

, τότε εφαρμόζεται το λήμμα

με αποτέλεσμα,

Επομένως,

Επειδή όμως,

όταν

και

καθώς

, συμπεραίνουμε ότι

και

Δηλαδή, ισχύει το ζητούμενο

Με τη βοήθεια της προηγούμενης πρότασης, παρουσιάζουμε τη συνάρτηση του Weierstrass η οποία είναι συνεχής και ταυτόχρονα πουθενά παραγωγίσιμη Βέβαια, κάνοντας χρήση
της πρότασης
Θεώρημα

μπορούμε να κατασκευάσουμε πολλές τέτοιες συναρτήσεις (παρατήρηση
(Weierstrass). Η σειρά

αποτελεί μία συνεχή στο

συνάρτηση, η οποία είναι πουθενά παραγωγίσιμη

Απόδειξη. Κατ’ αρχάς, παρατηρούμε ότι επειδή η σειρά
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)

συγκλίνει, η δοθείσα σειρά συγκλίνει ομοιόμορφα στο
νάρτηση

, ώστε για κάθε

Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε τη συ-

να είναι

η οποία είναι συνεχής, αφού καθεμία από τις συναρτήσεις
στο

(για

είναι συνεχείς

)

Παρατηρούμε ότι η ακολουθία

με

είναι lacunary, οπότε αν η

ήταν πα-

ραγωγίσιμη σε κάποιο σημείο θα έπρεπε να ισχύει ότι

το οποίο δεν ισχύει Έτσι, η

Παρατήρηση

είναι συνεχής στο

και πουθενά παραγωγίσιμη

. Με τη βοήθεια της πρότασης

μπορούμε να κατασκευάσουμε μία μεγάλη

κλάση συνεχών και πουθενά παραγωγίσιμων στο

συναρτήσεων Πράγματι, παίρνοντας μία, ο-

ποιαδήποτε lacunary ακολουθία

, αρκεί να διαλέξουμε μία ακολουθία

για

την οποία δεν ισχύει ότι

Τότε, η συνάρτηση

είναι καλά ορισμένη και συνεχής στο , ενώ δεν είναι παραγωγίσιμη σε κανένα σημείο Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η συνάρτηση του Weierstrass καθώς και τρεις ακόμα τέτοιες συναρτήσεις ◄
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Σχήμα
στο

“Γραφήματα τεσσάρων συναρτήσεων που παράγονται από την πρόταση

Οι συναρτήσεις αυτές είναι συνεχείς

και πουθενά παραγωγίσιμες ”

Επιπλέον ζητήματα σχετικά με την παραγωγισιμότητα.
Στη σύντομη αυτή υποπαράγραφο παρουσιάζουμε ένα επιπλέον ζήτημα αναφορικά με
την μη παραγωγισιμότητα συναρτήσεων στο μοναδιαίο κύκλο Ειδικότερα, θα χρησιμοποιήσουμε
μία παραλλαγή του λήμματος
) συνάρτηση στο

προκειμένου να κατασκευάσουμε μία

Lipschitz (

η οποία δεν είναι πουθενά παραγωγίσιμη Πριν όμως πούμε οτιδήποτε άλλο,

ας υπενθυμίσουμε την έννοια της

Lipschitz συνάρτησης για την ειδική περίπτωση του μονα-

διαίου κύκλου Βέβαια, η έννοια αυτή μπορεί να γενικευτεί και για συναρτήσεις μεταξύ αυθαίρετων μετρικών χώρων
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Ορισμός

Έστω

κει στο χώρο

Μία συνάρτηση

καλείται

αν και μόνο αν,

Επίσης, λέμε ότι η συνάρτηση
μία

Lipschitz ή ότι ανή-

περιοχή του

και ένα

είναι

Lipschitz στο

αν υπάρχει

, ώστε για κάθε στην περιοχή αυτή να ισχύει ότι

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, πρώτος μας στόχος είναι “να πάμε ένα βήμα παραπέρα” από την πρόταση

ορίζοντας μία συνάρτηση

για κάποιο

αυθαίρε-

το, η οποία είναι πουθενά παραγωγίσιμη Σ’ αυτήν μας την προσπάθεια θα μας φανεί ιδιαίτερα
χρήσιμο το ακόλουθο λήμμα, του οποίου το πρώτο σκέλος είναι εντελώς παρόμοιο με το λήμμα
κι έτσι, η απόδειξη του τμήματος αυτού θα είναι κάπως σύντομη
Πρόταση

. Έστω

μία lacunary ακολουθία στο

με σταθερά

και μία πραγ-

ματική ακολουθία
Θεωρούμε την απολύτως συγκλίνουσα lacunary σειρά Fourier (συνημιτόνων),

Αν η παραπάνω σειρά αναπαριστά μία συνάρτηση , η οποία είναι
) σε ένα σημείο


Lipschitz (για κάποιο

, τότε

κι επομένως,


Απόδειξη. Εφ’ όσον η δοθείσα σειρά συγκλίνει απολύτως και αποτελείται από συνεχείς συναρτήσεις, μπορούμε να γράψουμε για κάθε

Όπως και στην πρόταση
τας, ότι

και

και ένα

, ώστε

ότι

μπορούμε να υποθέσουμε, χωρίς περιορισμό της γενικότη-

Επειδή λοιπόν η

είναι

για κάθε
126

Lipschitz στο

, υπάρχει

Θα εργαστούμε όπως και στο λήμμα
έχουμε στη διάθεσή μας ένα
την ιδιότητα

θεωρώντας, κατ’ αρχήν (και κάπως γενικά), ότι

και κάποιο

, ώστε

για όλα τα

που έχουν

Τότε,

Για το πρώτο από τα τρία ολοκληρώματα, έχουμε

Εύκολα επίσης προκύπτει ότι

και

Έτσι, με πρόσθεση κατά μέλη λαμβάνουμε τελικά ότι

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω ανισότητα, όπως και στην πρόταση
σουμε ότι
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μπορούμε να εξασφαλί-

Επομένως,

Επειδή όμως

για μικρά και δεδομένου ότι

καθώς

, έπεται ότι

Οπότε, δείξαμε ότι
Μένει να δείξουμε ότι
αυθαίρετο

Προς τούτο, για ένα, οποιοδήποτε

και κάποιο

έχουμε διαδοχικά,

όπου ο αριθμός
και

είναι ο μέγιστος φυσικός αριθμός για τον οποίο ισχύει συγχρόνως ότι
Παρατηρούμε ότι

καθώς και

Οπότε, με πρόσθεση κατά μέλη προκύπτει το ζητούμενο, δηλαδή,

και κατά συνέπεια,

Παρατήρηση

. Ο αναγνώστης, ακολουθώντας το τελευταίο τμήμα της παραπάνω απόδει-

ξης, μπορεί να αποδείξει ότι η συνάρτηση
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ανήκει στο χώρο
Παρ’ όλα αυτά όμως, σύμφωνα με την πρόταση
γωγίσιμη σε κανένα σημείο του

η συνάρτηση αυτή δεν είναι παρα-

◄

Σύνολα Sidon.
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουμε μία κλασική γενίκευση των lacunary ακολουθιών
σε αυθαίρετες συμπαγείς αβελιανές ομάδες, μέσω της έννοιας των Sidon συνόλων Το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση (της “αφαίρεσης”) είναι η πρόταση
γονται κατά φυσικό τρόπο τα Sidon σύνολα στο

, μέσω της οποίας εισά-

Έτσι λοιπόν, στην υποπαράγραφο

τυπώνουμε και αποδεικνύουμε την πρόταση αυτή, ενώ στην υποπαράγραφο

δια-

κάνουμε το ε-

πόμενο βήμα, δίνοντας την έννοια του Sidon συνόλου πάνω από αυθαίρετες συμπαγείς αβελιανές
ομάδες Η υποπαράγραφος

είναι συμπληρωματική και η μελέτη της μπορεί να αναβληθεί

χωρίς καμία συνέπεια στην κατανόηση της

Η υποπαράγραφος αυτή, ωστόσο, έχει αρκετό

ενδιαφέρον καθώς περιλαμβάνει δύο χαρακτηρισμούς των Sidon συνόλων, εκ των οποίων ο
πρώτος επιτυγχάνεται ύστερα από εφαρμογή του θεωρήματος του κλειστού γραφήματος, ενώ ο
δεύτερος με εφαρμογή του θεωρήματος Hahn – Banach Επιπλέον, δίνουμε και μία ικανή συνθήκη προκειμένου ένα (μη κενό) υποσύνολο του

να είναι σύνολο Sidon, με τη βοήθεια της οποίας

μπορούμε να κατασκευάσουμε πολλά τέτοια σύνολα

Σύνολα Sidon στο .
Όπως αναφέραμε παραπάνω, κεντρικό ρόλο στην παράγραφο αυτή κατέχει η επόμενη
πρόταση, η οποία θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε (κάπως) το σύνολο των lacunary ακολουθιών
στο σύνολο των Sidon ακολουθιών Οι ακολουθίες αυτές, όπως έχουμε προαναγγείλει, μπορούν
να γενικευτούν άμεσα για την περίπτωση των συμπαγών αβελιανών ομάδων Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δίνουμε μία αντίστοιχη γενίκευση των lacunary ακολουθιών Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια έχουν προταθεί και άλλες γενικεύσεις, όπως για παράδειγμα στην εργασία [Hel], όπου μελετώνται
lacunary ακολουθίες πάνω από συμπαγείς, μη αβελιανές ομάδες
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Πρόταση

. Έστω η lacunary ακολουθία

νουμε, ώστε
Για ένα

για κάθε

με σταθερά

την οποία επεκτεί-

Θέτουμε

θεωρούμε το τριγωνομετρικό πολυώνυμο

Τότε, υπάρχει σταθερά

, ώστε

Απόδειξη. Η απόδειξη θα χωριστεί σε δύο βήματα Στο πρώτο από αυτά, θα θεωρήσουμε ότι για
τη σταθερά της
με στην παράγραφο

ισχύει

και θα εκμεταλλευτούμε τις παρατηρήσεις που κάνα-

Στο δεύτερο βήμα, αποδεικνύουμε ότι το ζητούμενο ισχύει και για τη

“συμπληρωματική περίπτωση”, δηλαδή όταν

Το “αποδεικτικό σχέδιο” για την περί-

πτωση αυτή, συνίσταται στη διαμέριση της αρχικής ακολουθίας

σε κατάλληλο αριθμό

υπακολουθιών καθεμία από τις οποίες έχει σταθερά μεγαλύτερη του

Έτσι, σύμφωνα με το

πρώτο βήμα, το ζητούμενο θα ισχύει για καθεμία από τις ακολουθίες αυτές, οπότε (όπως εύκολα
θα προκύψει με μία πρόσθεση κατά μέλη) και για την αρχική
Επίσης, είναι φανερό ότι μπορούμε να θεωρήσουμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, ότι
Πράγματι, αν αποδείξουμε ότι το ζητούμενο ισχύει σε αυτήν την περίπτωση, τότε θα ισχύει και στη γενική περίπτωση (ίσως για μία σταθερά
Βήμα . Ας είναι

Θεωρούμε τις “φάσεις”

μούς για τους οποίους είναι

) Έτσι, υποθέτουμε λοιπόν ότι
δηλαδή τους μιγαδικούς αριθ-

Με τη βοήθεια των αριθμών αυτών, ορίζουμε το πε-

περασμένο γινόμενο Riesz,

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που έγιναν στην υποπαράγραφο
έχει τις ιδιότητες,

καθώς και

Επομένως,
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, η συνάρτηση

κι έτσι, από την ταυτότητα του Parseval έχουμε

Επομένως, είναι

Και άρα, στη γενική περίπτωση όπου το

λαμβάνει και μιγαδικές τιμές θα είναι

Βήμα . Υποθέτουμε τώρα ότι
ραίτητα ότι

Επειδή στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει απα-

, θα ορίσουμε γινόμενα Riesz σε υπακολουθίες της

σταθερά μεγαλύτερη του

με

Και πάλι με “οδηγό” τις παρατηρήσεις της παραγράφου

ρούμε ένα “μεγάλο” φυσικό αριθμό

, θεω-

που να είναι τέτοιος, ώστε να ισχύουν συγχρόνως

οι ανισότητες,

Διαμερίζουμε την ακολουθία

σε

υπακολουθίες,

,

ως εξής,
για κάθε
Παρατηρείστε ότι καθεμία από τους ακολουθίες
λύτερη του

είναι lacunary με σταθερά μεγα-

Πράγματι, για οποιοδήποτε

Ισχυρισμός. Για κάθε

έχουμε για κάθε

είναι

Απόδειξη (ισχυρισμού). Έστω

Παίρνουμε τώρα ένα αυθαίρετο

και, προς απαγωγή σε άτοπο, υποθέτουμε ότι
θα ανήκει σε κάποιο διάστημα
κότητας, θεωρήσουμε ότι

ότι

ή

Τότε, σύμφωνα με την παράγραφο
για κατάλληλο

, τότε για κάποιο
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θα ισχύει ότι

, το

Αν, χωρίς βλάβη της γενικι έτσι,

ή, ισοδύναμα,

Οπότε, από τη δεύτερη ανισότητα της

κι επομένως,

, παίρνουμε

Κατά συνέπεια, είναι

Κατ’ ανάγκη λοιπόν,

, το οποίο είναι άτοπο

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον παραπάνω ισχυρισμό, ορίζουμε τα

στο πλήθος γινόμενα

με

Riesz,

σε καθένα από τα οποία κάθε “συχνότητα” που εμφανίζεται ανήκει αποκλειστικά στην αντίστοιχη lacunary υπακολουθία Έτσι, αν εργαστούμε όπως στο Βήμα , τότε για κάθε

,

παίρνουμε

Οπότε, προσθέντοντας κατά μέλη τις

παραπάνω ανισότητες παίρνουμε

Δείξαμε δηλαδή ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση ισχύει το ζητούμενο, στην πρώτη για
ενώ στη δεύτερη, για

Για λόγους διευκόλυνσης της έκφρασης στα επόμενα, δίνουμε πρώτα τον επόμενο, απλό
ορισμό
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Ορισμός
στο

Έστω μη κενό σύνολο

συνάρτηση

Καλούμε

για την οποία ισχύει ότι

μετρικό πολυώνυμο, τότε καλείται

συνάρτηση κάθε ολοκληρώσιμη

για κάθε

Αν η

πολυώνυμο

Επίσης, για λόγους συντομίας στα επόμενα, συμβολίζουμε με
των συνεχών

είναι τριγωνοτο σύνολο όλων

συναρτήσεων

Παρατηρείστε ότι αν το
υπάρχει μία σταθερά

είναι μία lacunary ακολουθία, τότε για κάθε
για την οποία ισχύει ότι

πολυώνυμο

Ακριβώς αυτή η ιδι-

ότητα των lacunary ακολουθιών είναι που μας οδηγεί στον επόμενο ορισμό
Ορισμός

Ένα μη κενό σύνολο

τέτοια, ώστε για κάθε

λέγεται Sidon αν υπάρχει σταθερά

πολυώνυμο

να ισχύει ότι

, με τη βοήθεια του παραπάνω ορισμού

Παρατήρηση

. Ένα ερώτημα που ανακύπτει άμεσα είναι εάν υπάρχει Sidon ακολουθία που

δεν είναι lacunary Η απάντηση είναι καταφατική καθώς μία τέτοια ακολουθία παρουσιάστηκε από τους Hewitt και Zuckerman [H&Z]
Συγκεκριμένα το σύνολο αυτό ορίζεται ως εξής «για κάθε

θεωρούμε τους αριθμούς

Στη συνέχεια ορίζουμε το σύνολο

. Τότε, (μπορεί να δειχθεί ότι) το

είναι Sidon σύνολο, αλλά όχι lacunary ακολου-

θία» ◄

Με τη βοήθεια του θεωρήματος κλειστού γραφήματος θα δώσουμε έναν ισοδύναμο ορισμό για τα Sidon σύνολα, ο οποίος και θα μας φανεί χρήσιμος στην πρόταση

Όμως, προ-

τού προχωρήσουμε στη διατύπωση της εν λόγω πρότασης, ας παρατηρήσουμε ότι το
ένα

κλειστό υποσύνολο του

λουθία συναρτήσεων
κει κι αυτό στο
αυθαίρετο
σης της

Πράγματι, αν πάρουμε μία

(“μικρό”) να δείξουμε ότι
, υπάρχει

συγκλίνουσα ακο-

Θα δείξουμε ότι το όριό της, ας το πούμε
Για αυτό, είναι αρκετό να σταθεροποίησουμε ένα

είναι
, ανή-

και για κάποιο

Αυτό ισχύει, αφού δεδομένης της σύγκλι-

ώστε για κάθε

να έχουμε ότι
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κι επομένως

Μία άμεση συνέπεια της παραπάνω παρατήρησης είναι ότι το ζεύγος

αποτελεί ένα

χώρο Banach
Υπενθυμίζουμε ότι για

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο

έχουμε ορίσει

ακόμα και αν η

και έτσι, η συνάρτηση

υποτεθεί συνεχής, είναι δυνατόν να έχουμε ότι
δεν είναι μία (καλά ορισμένη) νόρμα στο χώρο

Παρ’ όλα αυτά, θα δείξουμε ότι σε περίπτωση όπου το
για όλες τις

είναι ένα Sidon σύνολο, τότε

Πράγματι, αν για κάποια

είναι αρκετό να δείξουμε ότι

,
jér (βλ παράγραφο

Από το θεώρημα του Fe-

του [Kat]), έχουμε ότι

ο, ώστε

για κάθε

για οποιοδήποτε

Άρα,

θέσουμε για κάθε

Επομένως, υπάρχει

τέτοι-

Επομένως, είναι

Έτσι, η

είναι μία νόρμα στο χώρο

Μάλιστα, ο αναγνώστης μπορεί (πολύ) έυκολα να δει ότι το ζεύγος

είναι ένας

χώρος Banach Πλέον, έχουμε στη διάθεσή μας όλα όσα χρειαζόμαστε για την απόδειξη της επόμενης πρότασης

Πρόταση

. Έστω

Το

είναι Sidon σύνολο, αν και μόνο αν για κάθε

να

ισχύει ότι
Απόδειξη. Η μία κατεύθυνση δείχθηκε μόλις παραπάνω
Για την αντίστροφη κατεύθυνση, θεωρούμε τον ταυτοτικό γραμμικό τελεστή

με σκοπό να δείξουμε ότι το γράφημά του,

είναι κλειστό υποσύ-

νολο του χώρου Banach γινόμενο
Προς αυτήν την κατεύθυνση, θεωρούμε μία ακολουθία
σχύει ότι

καθώς και

ξουμε ότι
για κάθε

για την οποία ι-

και θέτουμε ως στόχο μας, να δεί-

Παίρνουμε ένα αυθαίρετο

και, για καταλλήλως “μεγάλο”

,
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, έχουμε

και άρα,

Επειδή το

α, το γράφημα του

ήταν τυχαίο, συμπεραίνουμε ότι

είναι κλειστό και επομένως, από το θεώρη-

,

μα κλειστού γραφήματος, ο τελεστής

είναι φραγμένος Με άλλα λόγια, υπάρχει μία θετική στα-

θερά , ώστε για κάθε πολυώνυμο
Άρα, για κάθε

Κατά συνέπει-

πολυώνυμο

να είναι
ισχύει ότι

, δηλαδή αποδείχθηκε το

ζητούμενο

Σύνολα Sidon και “παρεμβολή”.
Στη σύντομη αυτή υποπαράγραφο δίνουμε, μέσω της επόμενης πρότασης, μία ικανή και
αναγκαία συνθήκη “παρεμβολής” (φραγμένων ακολουθιών από το μετασχηματισμό Fourier – Stieltjes ενός κατάλληλου κάθε φορά μέτρου

) προκειμένου ένα υποσύνολο των ακεραί-

ων να είναι Sidon σύνολο
Πρόταση
κολουθία

. Ένα μη κενό σύνολο

είναι Sidon αν και μόνο αν για κάθε φραγμένη α-

να υπάρχει ένα μέτρο

τέτοιο, ώστε

για κάθε

Απόδειξη. Η απόδειξη θα χωριστεί σε δύο μέρη Στο πρώτο μέρος υποθέτουμε ότι για κάθε φραγμένη ακολουθία

υπάρχει ένα

τέτοιο, ώστε για οποιοδήποτε

να ισχύ-

ει ότι
Θα δείξουμε ότι για οποιαδήποτε συνάρτηση

Προς τούτο, θεωρούμε τη φραγμένη ακολουθία “φάσης”
ζεται για κάθε

μέσω της σχέσης,

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε

Όμως, από την ταυτότητα του Parseval έχουμε
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ισχύει ότι

της

η οποία ορί-

Παρατηρούμε ότι η ακολουθία

με

είναι αύξουσα και άρα συγκλίνει
Αν συμβολίσουμε με

την ακολουθία μερικών αθροισμάτων της

, τότε από το

λήμμα των Cesaro – Stolz έχουμε ότι

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι

Επειδή όμως

Επομένως, το

κι έτσι, είναι πεπερασμένη η νόρμα

,

είναι ένα Sidon σύνολο

Αντίστροφα, υποθέτουμε ότι το
ακολουθία
θε

, αφού

αποτελεί ένα Sidon σύνολο Παίρνουμε μία, αυθαίρετη

η οποία είναι φραγμένη και θα δείξουμε ότι υπάρχει

είναι ότι

Θεωρούμε την απεικόνιση

που για κά, η οποία ορίζεται με-

σω της σχέσης,

Παρατηρούμε ότι, σύμφωνα με τις υποθέσεις που έχουμε κάνει, το
συναρτησιακό στον χώρο

Δηλαδή,

και επιπλέον,
για κάθε
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,

είναι ένα καλά ορισμένο

όπου

Άρα, από το θεώρημα Hahn – Banach, το

σιακό του

επεκτείνεται σε ένα συναρτη-

Τότε όμως, από το θεώρημα αναπαράστασης του Riesz, θα υπάρχει ένα μέτρο
, ώστε

Επομένως,
νισης

για κάθε

, για οποιοδήποτε

Από τον ορισμό όμως της απεικό-

έπεται ότι

Η επόμενη πρόταση μας παρέχει μία ικανή συνθήκη προκειμένου ένα μη κενό σύνολο
να είναι Sidon και είναι πολύ χρήσιμη στην κατασκευή τέτοιων συνόλων

Πρόταση

. Ένα μη κενό σύνολο

τε συνάρτηση

είναι Sidon αν για κάθε

υπάρχει μέτρο

και οποιαδήπο-

τέτοιο, ώστε

Απόδειξη. Θεωρούμε μία συνεχή συνάρτηση , της οποίας οι συντελεστές Fourier μηδενίζονται
εκτός του , με σκοπό να δείξουμε ότι
το

, γεγονός που θα μας εξασφαλίσει ότι

είναι ένα Sidon σύνολο Μπορούμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, να υποθέσουμε ότι η ακο-

λουθία συντελεστών Fourier της

είναι πραγματική

Έχοντας κάνει αυτήν την παραδοχή, θεωρούμε τη συνάρτηση “φάσης” της , δηλαδή τη
συνάρτηση

η οποία ορίζεται ως εξής,

υπάρχει μέτρο

, ώστε

Θεωρούμε τώρα εκείνο το μέτρο
για όλα τα

που ικανοποιεί τη σχέση

Το μέτρο αυτό ικανοποιεί επίσης την ιδιότητα

Έτσι λοιπόν, για ένα, αυθαίρετο

Από την υπόθεση, για κάθε

έχουμε
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Θέτουμε

όποτε για κάθε

είναι

Επομένως, σύμφωνα με τα

προηγούμενα, έπεται άμεσα ότι
Για κάθε μη κενό σύνολο

, το οποίο είναι πεπερασμένο, παίρνουμε ένα τριγωνομε-

τρικό πολυώνυμο , ώστε
νάρτηση

και

για όλα τα

Είναι φανερό πως η συ-

αποτελεί τριγωνομετρικό πολυώνυμο Μάλιστα, με τη βοήθεια αυτής έχουμε

Οπότε, θα είναι

Δείξαμε δηλαδή πως για κάθε
α, εξασφαλίσαμε ότι για κάθε

Παίρνοντας επομένως το όριο

πεπερασμένο ισχύει ότι

και κατά συνέπει-

είναι

, έπεται το ζητούμενο,

Μία άμεση γενίκευση.
Είναι φανερό ότι οι ορισμοί

και

μπορούν να γενικευτούν για την περίπτωση μί-

ας αυθαίρετης συμπαγούς αβελιανής ομάδας
Ορισμός

Έστω

μία συμπαγής αβελιανή ομάδα

Θεωρούμε το μη κενό σύνολο
πολυώνυμο

στη

Καλούμε

για το οποίο ισχύει ότι

πολυώνυμο κάθε τριγωνομετρικό

για κάθε
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Σε πλήρη αντιστοιχία με την προηγούμενη παράγραφο, δίνουμε και τον ορισμό του Sidon
συνόλου ως υποσύνολα διακριτών αβελιανών ομάδων
Ορισμός

Έστω

Το σύνολο
κάθε

πολυώνυμο

μία συμπαγής αβελιανή ομάδα
λέγεται Sidon αν υπάρχει σταθερά

τέτοια, ώστε για

να ισχύει ότι

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα θεωρήματα που ισχύουν για Sidon σύνολα στο
σχύουν και στη γενική περίπτωση Συγκεκριμένα, η πρόταση

ι-

γενικεύεται άμεσα για την πε-

ρίπτωση των συμπαγών αβελιανών ομάδων Επίσης, μία καλή πρόταση για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη είναι η παράγραφος

του βιβλίου [Rud ] ή το (εξειδικευμένο για το θέμα αυτό) βι-

βλίο [G&K]

Παρατήρηση

. Είναι φανερό ότι αντί για τον ορισμό

Sidon σύνολα ως υποσύνολα του

με βάση την πρόταση

θα μπορούσαμε να ορίσουμε τα
Ένας τέτοιος, εναλλακτικός ορι-

σμός, δίνεται στο βιβλίο [HNSS] και έχει ως εξής
«Ένα μη κενό σύνολο
να υπάρχει ένα μέτρο

είναι Sidon αν και μόνο αν για κάθε φραγμένη ακολουθία
τέτοιο, ώστε
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για κάθε

»◄
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Κεφάλαιο
Παραρτήματα.

Παράρτημα

Εισαγωγή.

Το παράρτημα αυτό έχει ως κύριο στόχο, να συγκεντρώσει κάποια χρήσιμα, για την παρούσα διπλωματική εργασία και συγχρόνως πολύ γνωστα, θεωρήματα της Συναρτησιακής Ανάλυσης και της Θεωρίας Μέτρου Καθώς μία αναλυτική τους παρουσίαση και απόδειξη θα απαιτούσε γενικά πολλούς ορισμούς και ενδιάμεσες προτάσεις, κρίθηκε σκόπιμο τα θεωρήματα αυτά
απλώς να διατυπωθούν και μάλιστα, για τις ειδικές περιπτώσεις που αφορά τις εφαρμογές τους
στα διάφορα Κεφάλαια της εργασίας

Παράρτημα

Βασικά εργαλεία Συναρτησιακής Ανάλυσης.

Στην αρχή του Κεφαλαίου , προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη συμπάγεια του συνόλου
, χρησιμοποιήσαμε το γνωστό θεώρημα του Tychonoff σύμφωνα με το οποίο «για κάθε μη
κενό σύνολο δεικτών

και οικογένεια

χώρους, το σύνολο

που αποτελείται από συμπαγείς τοπολογικούς

εφοδιασμένο με την τοπολογία γινόμενο αποτελεί ένα συμπαγή το-

πολογικό χώρο»
Με τη βοήθεια του θεωρήματος αυτού, αποδεικνύεται το επίσης πολύ χρήσιμο για το Κεφάλαιο

(και συγκεκριμένα για την παράγραφο

) θεώρημα, το οποίο συνήθως αναφέρεται ως

θεώρημα των Banach – Alaoglu Μία διατύπωσή του είναι η ακόλουθη «έστω
ch Τότε, το ζεύγος

είναι ένας συμπαγής τοπολογικός χώρος» Στην ίδια παράγραφο

κάνουμε χρήση του θεώρηματος του Mazur, «για κάθε χώρο Banach
που είναι κυρτό, ισχύει ότι
Επίσης, στο Κεφάλαιο

χώρος Bana-

και οποιοδήποτε σύνολο

»
κάναμε χρήση δύο χαρακτηριστικών θεωρημάτων της Συναρτη-

σιακής Ανάλυσης Το πρώτο είναι το θεώρημα Hahn – Banach, το οποίο αναφέρει ότι «έστω
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γραμμικός χώρος και η συνάρτηση

με τις ακόλουθες ιδιότητες
και

για κάθε ,

και

Αν ο

είναι γραμμικός υπόχωρος του

ικανοποιεί τη σχέση

για κάθε

η γραμμική επέκταση της , ώστε

, τότε υπάρχει συνάρτηση

για όλα τα

στό ως θεώρημα κλειστού γραφήματος «Έστω

και

και η γραμμική συνάρτηση
,

» Το δεύτερο θεώρημα είναι γνωδύο χώροι Banach και

ένας

γραμμικός τελεστής Αν το γράφημα του , δηλαδή το σύνολο
ναι κλειστό υποσύνολο του

εί-

, τότε ο τελεστής αυτός είναι φραγμένος»

Τέλος, ένα σημαντικό θεώρημα που εμφανίζεται σε διάφορα σημεία της εργασίας είναι
το θεώρημα αναπαράστασης του Riesz Το θεώρημα αυτό έχει ισχύ σε οποιονδήποτε τοπικά συμπαγή τοπολογικό χώρο Haussdorff

και συνδέει τα συναρτησιακά του χώρου

, δηλαδή

των συνεχών συναρτήσεων με συμπαγή φορέα και των μέτρων Borel του
Στην παρούσα εργασία, οι τοπολογικοί χώροι Haussdorff στους οποίους το θεώρημα αυτό χρησιμοποιείται είναι συμπαγείς Έτσι, στα πλαίσια του παρόντος παραρτήματος, δίνουμε μία
εξειδικεύμενη εκδοχή του θεωρήματος αναπαράστασης του Riesz για συμπαγείς τοπολογικούς
χώρους Haussdorff Παρατηρείστε ότι σ’ αυτήν την (ειδική) περίπτωση είναι
«Έστω

συμπαγής χώρος Haussdorff και

μοναδικό μέτρο Borel

για κάθε

ένα συναρτησιακό του χώρου

Τότε, υπάρχει

που είναι τέτοιο, ώστε να ισχύει ότι

»

Παράρτημα

Το μέτρο Haar.

Όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο , η γενική θεωρία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη του μέτρου Haar πάνω από μία οποιαδήποτε LCA ομάδα

To θεώρημα του Haar, εξα-

σφαλίζει ότι «για οποιαδήποτε LCA ομάδα, υπάρχει θετικό, κανονικό μέτρο Borel
αμετάβλητο στις μετατοπίσεις Αυτό σημαίνει ότι για οποιοδήποτε

και

το οποίο είναι
ισχύει ότι

» Είναι προφανές ότι δεδομένου ενός τέτοιου μέτρου , κάθε μέτρο
για

είναι επίσης ένα θετικό, κανονικό μέτρο Borel που είναι αμετάβλητο στις μετατοπίσεις

Αποδεικνύεται ότι μόνο τέτοιου τύπου μέτρα μπορούν να υπάρχουν και να έχουν τις ιδιότητες
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αυτές Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι το μέτρο Haar είναι μοναδικό με την ακρίβεια μίας θετικής, πολλαπλασιατικής σταθεράς Έτσι, κάθε μέτρο με τις παραπάνω ιδιότητες αναφέρεται ως μέτρο Haar
Αν το

είναι πεπερασμένο (δηλαδή

), τότε στην περίπτωση όπου το

δεν εί-

ναι πεπερασμένο, χρησιμοποιούμε το μέτρο Haar πιθανότητας, για το οποίο ισχύει ότι
Στην περίπτωση όπου το σύνολο

είναι πεπερασμένο, τότε συνήθως χρησιμοποιούμε το αριθμη-

τικό μέτρο, δηλαδή εκείνο το μέτρο Haar το οποίο είναι τέτοιο, ώστε για κάθε
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να ισχύει ότι
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Κεφάλαιο
Βιβλιογραφία.
Στο τελευταίο κεφάλαιο δίνεται, κατά τα καθιερωμένα, η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της διπλωματικής αυτής εργασίας Σημειώνουμε ότι η ελληνική και η διεθνής βιβλιογραφία παρατίθενται χωριστά στις παραγράφους

και

αντίστοιχα

Επίσης, όπου υπάρχουν παραπάνω δύο συγγραφείς χρησιμοποιούμε το σύμβολο “&” και
τα ονόματά τους γράφονται με αλφαβητική σειρά Αν οι συγγραφείς είναι παραπάνω από δύο, τότε τοποθετούμε τα αρχικά γράμματα των επιθέτων τους χωρίς κενά μεταξύ τους Τέλος αν έχουν
χρησιμοποιηθεί περισσότερα του ενός βιβλία ή άρθρα του ίδιου συγγραφέα, απαριθμούμε κάθε αναφορά σε αυτόν, ξεκινώντας από το
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