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1. PROBLEM T2.1
H ayrılabilir bir Hilbert uzayı, ei ortonormal tabanı, (., .) iç çarpım ve k.k
normu olsun.
(1) Zayıf yakınsamayan fakat her j için (un , ej ) yakınsayan bir un dizisi
örneği veriniz.
(2) kun k sınırlı ve her j için (un , ej ) yakınsak ise un * u olduğunu gösteriniz.
2. PROBLEM T2.2
(1) h1 = {c : N →

C, kck2h1

=

∞
X

j 2 |cj |2 < ∞

j=1

olan bir dizi uzayı olsun.
(1) h1 nin bir Hilbert uzayı olduğunu gösteriniz.
(2) h1 deki birim kürenin ö kompakt olduğunu gösteriniz-l2 deki kapanışının
kompakt olması anlamında.
3. PROBLEM T2.3
(1) R’nin bir alt kümesinin ölçüm sıfır olmasını basamak fonksiyonların serilerinin yakınsaması anlamında hatırlayınız.
(2) ölu̧mü sıfır olan bir kümenin basit olmayan bir açık aralık içermiyeceğini
doğrudan gösteriniz.
(3) ölu̧mü sıfır olan bir kümenin tümleyeninin R yoğun olduğunu gösteriniz.
4. PROBLEM T2.4
f ∈ L2 (0, 2π) olmak üzere Fourier katsayıları
Z
(1) ck =
f (x)e−ikx
(0,2π)

(2)

X
(k + 1)2 kck k2 < ∞
k
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yi sağlar.
L2 (0, 2π) def˜(0) = f˜(2π), [f ] = [f˜] olacak biçimde sürekli bir f˜ : [0, 2π] → C
fonksiyonun olduğunu kanıtlayınız.
5. PROBLEM T2.5
h1 Problem T2.2 deki gibi bir Hilbert Uzayı olsun. Bazı C sabiti için
(1) T : h1 → C,

|T c| ≤ kckh1

koşulunu sağlayan bir doğrusal dönüşümün
(2) T c =

∞
X

ci d i

j=1

biçiminde olduğunu gösteriniz, burada di ,
−2
(3) sum∞
|dk |2 < ∞.
k=1 k

6. PROBLEM T2.6
7. PROBLEM T2.6
8. PROBLEM T2.6

3

