
ALGEBRY BANACHA i TEORIA SPEKTRALNA - Lista 1

Zadanie 1.1. Sprawdź, że uzupełnienie algebry Banacha A bez jedności o jed-
ność, prowadzi do algebry Banacha.

Zadanie 1.2. Sprawdź, że warunek ‖xy‖ ≤ ‖x‖ ‖y‖ w algebrze Banacha A
pociąga ciągłość mnożenia jako funkcji z A× A w A.

Zadanie 1.3. Odwrotnie, niech A będzie algebra zespoloną będącą przestrzenią
Banacha. Wykaż, że ciągłość mnożenia, pociąga warunek ‖xy‖ ≤ C‖x‖‖y‖.

Zadanie 1.4. Sprawdź, że w algebrze z jednością element x może mieć nie więcej
niż jeden element odwrotny.

Zadanie 1.5. Sprawdź, że poniższe obiekty są algebrami Banacha. Czy są to
algebry przemienne i czy mają jedność?

a) C(K) przestrzeń wszystkich zespolonych funkcji ciągłych na zwartej przestrzeni
Hausdorffa K z normą supremum i mnożeniem punktowym funkcji. Jeśli K jest
skończony, to C(K) jest utożsamiana z Cn z mnożeniem po współrzędnych.

b) Niech X przestrzeń Banacha. A = L(X) - przestrzeń operatorów liniowych
ograniczonych na X ze składaniem jako mnożeniem i normą operatorową. Jaką
postać ma ta algebra, gdy X ma skończony wymiar?

c) A zbiór funkcji ciągłych na dysku jednostkowym domkniętym w C, które są
holomorficzne wewnątrz dysku.

d) Niech A = L1(R) ze splotem jako mnożeniem, tj. f ? g(x) =
∫
f(x− y)g(y) dy

e) Niech A = M(R) - przestrzeń miar borelowskich znakowanych z normą będącą
wahaniem całkowitym miary i splotem jako mnożeniem.

〈µ ? ν, f〉 =

∫ ∫
f(x+ y) dµ(x) dν(y).

Zadanie 1.6. Jako referat. Twierdzenie (Gleason-Kahane-Żelazko). Jeśli φ jest
funkcjonałem liniowym na algebrze Banacha A (z jedynką) takim, że φ(e) = 1 i
φ(x) 6= 0 dla każdego elementu x ∈ A, to φ(xy) = φ(x)φ(y).
Zadanie 1.7. Zadanie to ilustruje, że założenie o zupełności A jest istotne dla
twierdzenia, że lewostronna ciągłość i prawostronna ciągłość mnożenia pociąga
ciągłość mnożenia. Niech A będzie algebrą przemienną funkcji zespolonych na
{1, 2, 3, ...} które się zerują poza skończoną ilością punktów z działaniem mnożenia
punktowego i normą ‖f‖ =

∑∞
k=1 k

−2|f(k)|. okaż, ze mnożenie jest lewostronnie
ciągłe a nie jest ciągłe.
Zadanie 1.8. Udowodnij, ze jeśli x i xy są odwracalne, to y też.
Zadanie 1.9. Jeśli xy i yx są odwracalne, to odwracalne są x i y.
Zadanie 1.10. Podaj przykład algebry i elementów x, y, że xy = e, ale yx 6= e.
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