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III nəşrə giriş 
Bu nəşr əsasən ikinci nəşrlə üst-üstə düşür. Bəzi xırda 

qüsurlar və çatışmazlıqlar aradan qaldırılmışdır. 
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi A.Ə.Hacıyev kitabın 

əlyazmasının kompüterdə yazılması və rast gələn nöqsanların 
aradan qaldırılmasında xüsusi rol oynamışdır. Müəllif ona da 
öz minnətdarlığını bildirir. 

 
II nəşrə giriş 

Kitabın bu nəşri əvvəlki nəşrin ümumiləşməsidir. Birinci 
nəşr çap olunduqdan sonra müəllif oxucuların və mü-
təxəssislərin rəyini nəzərə alaraq əsas prinsiplərin lokal qabarıq 
fəzalara ümumiləşmələrini yeni nəşrə əlavə etmişdir. Birinci 
nəşrdə rast gələn bəzi çatışmazlıqlar da aradan qaldırılmışdır.  

 
I nəşrə giriş 

Təqdim olunan bu kitab funksional analizin çox mühüm 
sahələrinə həsr edilmişdir. Funksional analiz riyazi analiz, 
həndəsə və xətti cəbrdəki ideya və üsulların qarşılıqlı əlaqəsi və 
nəticədə bunların sonsuz ölçülü hala ümumləşməsindən yaran-
mışdır. İndi funksional analiz bütün kəsilməz riyaziyyatın 
dilidir desək yanılmarıq. Onun inkişafını nəinki funksiyalar 
nəzəriyyəsi, diferensial tənliklər, riyazi fizika və qeyri xətti 
analiz, hətta riyazi iqtisadiyyat, idarəetmə, kvant mexanikası, 
nüvə fizikası və başqa sahələrdəki məsələlərin tədqiqi təmin 
edir. 

Funksional analizin əsas hissəsi olan xətti analizdə 
öyrənilən bir çox məsələlər kəsilməz xətti operatorlarla 
əlaqədardır. Bu axırıncılar isə funksional analizin üç mühüm 
prinsipinə əsaslanırlar. Bunlardan birincisini Han-Banax teo-
remi adlandırırlar. Bu teorem xətti funksionalın davamı 
məsələsinə həsr edilmişdir. İkinci prinsip müntəzəm 
məhdudluq prinsipidir ki, xüsusi halda kəsilməz xətti operator-
lar ardıcıllığının limitinin yenə də kəsilməz olduğunu təyin 
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edir. Bu prinsiplərdən üçüncüsü açıq inikas prinsipidir. Bu 
prinsip açıq çoxluqları yenə də açıq çoxluqlara inikas edən 
kəsilməz xətti çevirmələri öyrənir.  

Kitabda bu üç prinsiplə bağlı kifayət qədər materiallar to-
planmışdır. Bu prinsiplərin tətbiqlərinə aid bəzi mühüm 
məsələlərə də xüsusi yer verilmişdir. 

Kitab üç hissədən ibarətdir və bu hissələrin hər biri bu 
prinsiplərdən birinə həsr edilmişdir. Hər hissə müəyyən 
məsələlərlə tamamlanmışdır ki, bunlar da materialların mü-
kəmməl öyrənilməsini təmin edir.  

Kitab əsasən Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-
riyaziyyat fakültəsinin tələbələri üçün yazılmışdır, lakin ondan 
riyaziyyatçı ixtisası alan bütün tələbələr, aspirantlar və 
ümumiyyətlə xətti kəsilməz operatorların tətbiqləri ilə 
maraqlanan bütün mütəxəssislər istifadə edə bilərlər. 

Müəllif kitabın yazılması və müzakirəsi prosesində fay-
dalı məsləhətlər vermiş BDU-nun funksiyalar nəzəriyyəsi və 
funksional analiz kafedrasının əməkdaşlarına öz təşəkkürünü 
bildirir.  

Kitabda nəzərə çarpan qusurlar barədə fikir söyləyəcək 
oxuculara müəllif əvvəlcədən öz minnətdərlığını bildirir. 
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§1. Han-Banax teoremi 

  
Tutaq ki, E xətti fəza (həqiqi və ya kompleks), L və M 

( )ML ⊂ isə onun xətti altfəzalarıdır. f  ilə L altfəzasında təyin 
olunmuş xətti funksionalı işarə edək. Əgər bütün M alt-
fəzasında təyin olunmuş F xətti funksionalı istənilən Lx∈  
üçün )()( xfxF =  şərtini ödəyərsə, onda F funksionalına f 
funksionalının davamı deyilir.  

Qeyd edək ki, xətti funksionalın davamı məsələsi 
analizdə çox mühüm yer tutur.  

1.1. Lemma. Tutaq ki, E həqiqi xətti fəza, L isə onun 
xətti alt fəzasıdır. 1L  ilə L altfəzası və Lx ∉0  ünsürünün 
doğurduğu xətti altfəzanı işarə edək. Fərz edək ki, p funksionalı 

1L  altfəzasında təyin olunmuş elə funksionaldır ki,  
a) 1,   ),()()( Lyxypxpyxp ∈∀+≤+  
b) 1,0  ),()( Lxxpxp ∈∀≥∀= ααα  

şərtlərini ödəyir. 
Əgər L alt fəzasında təyin olunmuş f  həqiqi xətti funk-

sionalı 
Lxxpxf ∈∀≤       )()(    (1) 

 
şərtini ödəyirsə, onda f fuksionalının davamı olan və bütün 1L  
altfəzasında təyin olunmuş elə 'f  həqiqi xətti funksionalı tap-
maq olar ki, istənilən 1Lx∈  üçün  

 1)()(' Lxxpxf ∈∀≤         (2) 
 
şərti ödənər. 

İsbatı. Asanca görmək olar ki, 1L  altfəzasının hər bir x 
ünsürü birqiymətli olaraq  

 Lyxyx ∈+=     ,0α     (3) 
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şəklində ifadə olunur. Burada α  ixtiyarı həqiqi ədəddir. Doğ-
rudan da x ünsürü (3) ifadəsindən fərqli olaraq 011 xyx α+=  
şəklində də göstərilə bilərsə, onda  

011 )( xyy α−α=−     (4) 
 

olar. 1L  altfəzasının təyininə görə Lyy ∈− 1  və αα ≠1  üçün 
Lx ∉− 021 )( αα . Buna görə də (4) münasibəti ancaq αα =1  və 

1yy =  olduqda doğrudur. İndi ixtiyarı 'y  və Ly ∈''  ünsürləri 
üçün (1) şərtindən istifadə edərək 

)''()'()]''()'[(
)'''()'''()''()'(

0000 xypxypxyxyp
yypyyfyfyf

−−++≤−−++=
=−≤−=−

 

 
münasibətini və buradan da 

)'()'()''()''( 00 yfxypyfxyp −+≤−−−−   (5) 
 

olduğunu alarıq. 
(5) münasibətindən aydındır ki, 

)}()({inf

)},()({sup

0

0

yfxypM

yfxypm

Ly

Ly

−+=

−−−−=

∈

∈  

 
ədədləri sonludurlar və Mm ≤ . Onda m ədədi ilə M ədədi 
arasındakı hər hansı 0C  ədədini seçsək, (5) münasibətindən 

)()()()( 000 yfxypCyfxyp −+≤≤−−−−   (6) 
 

olduğunu alarıq. 
İndi axtarılan f′ funksionalını 1L  altfəzasında (3) 

ifadəsindən istifadə edərək 
0)()(' Cyfxf α+=  
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şəklində təyin edək. Asanca göstərmək olar ki, f′  funksionalı 
1Lx∈  ünsürünə görə birqiymətli təyin olunur və xəttidir. 

Göstərək ki, f′  (2) şərtini ödəyir. Bu o deməkdir ki, 
)()( xypCyf αα +≤+    (2’) 

 
Aydındır ki, 0=α  olduqda (2) bərabərsizliyi (1) 
bərabərsizliyinə çevrilir.  

Buna görə də (2’) bərabərsizliyinin doğruluğunu gös-
tərmək üçün 0≠α  halına baxmaq kifayətdir.  

Əvvəlcə 0>α  halına baxaq və (6) münasibətinin sağ 

bərabərsizliyində y-i y
α
1 - lə əvəz edək.  

)()( 00 αα
yfxypC −+≤ . 

 
Buradan  

)()( 00 xypCyf +≤+
α

αα
α

α  

 
və nəticədə  

)()( 00 xypCyf αα +≤+  
 
alınır.  
İndi 0<α  qəbul edərək (6) münasibətinin sol bərabərsizli-

yində y-i y
α
1 - lə əvəz edək:  

00 )()( Cyfxyp ≤−−−−
αα

 

 
Bu bərabərsizliyin hər tərəfini α  ədədinə vuraq: 

)()( 00 α
αα

α
α yfCxyp +≥−−−  
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α−  ədədinin müsbət olduğunu nəzərə alsaq, bu axırıncı 
bərabərsizlik  

00 )()( Cyfxyp αα +≥+  
 
şəklinə düşər.  

Beləliklə, istənilən α  həqiqi ədədi və ixtiyari Ly∈  ün-
sürü üçün (2′) şərti, yəni nəticədə (2) şərti ödənir. Digər 
tərəfdən f′  funksionalının f-in L altfəzasından 1L  altfəzasına 
davamı olması onun təyinindən bilavasitə çıxır. Bununla da 
lemma tamamilə isbat olundu. 

Qeyd edək ki, lemmada istifadə edilən və a), b) şərtlərini 
ödəyən P funksionalını analizdə bəzən müsbət bircins qabarıq 
funksional adlandırırlar. Biz belə funksionalı bircins qabarıq 
funksional adlandıracağıq. Əgər b) şərti istənilən λ  kompleks 
ədədi üçün )(||)( xpxp λλ = şəklində olarsa, p funksionalı üçün 
yuxarıdaki adı yenə də saxlayacağıq. 

İndii xətti funksionalın davamı haqqında əsas teoremi 
ifadə edək. 

I.2. Han-Banax teoremi. Tutaq ki, p funksionalı E 
həqiqi xətti fəzasında təyin olunmuş bircins qabarıq funksional, 
f isə müəyyən EL ⊂  xətti altfəzasında təyin olunmuş və 
istənilən Lx∈  ünsürü üçün 

)()( xpxf ≤      (7) 
 

şərtini ödəyən həqiqi xətti funksionaldır. Onda f funksionalını 
bütün E fəzasında təyin olunan və istənilən Ex∈  ünsürü üçün  

 )()( xpxF ≤      (8) 
 

şərtini ödəyən F həqiqi xətti funksionalına davam etdirmək 
olar. 

İsbatı. f funksionalının hər bir )'( fDx∈  ünsürü üçün 
)()(' xpxf ≤  bərabərsizliyini ödəyən bütün 'f  xətti davamları 
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çoxluğunu pF  ilə işarə edək. Burada )'( fD  'f  funksionalının 
təyin oblastıdır. pFff ∈21 '','  funksionallarından 2'f  
funksionalı 1'f -in davamı olduqda bunu 21 '' ff <  şəklində 
ifadə edək. Onda pF  bu münasibətə nəzərən qismən 
nizamlanmış çoxluq olar. Əgər 'pF -lə pF -nin (xətti) 

nizamlanmış hissəsini işarə etsək, U
pFf

fD
∈'

)'(  çoxluğunda təyin 

olunan və hər bir pFffDx ''),'( ∈∈  üçün )(')(0 xfxf =  kimi 
verilən 0f  funksionalı 'pF  çoxluğunun yuxarı sərhəddi olacaq-
dır. Bu da onu göstərir ki, pF çoxluğu Sorn lemmasının (bax 
[əlavələr], səh.106) şərtlərini ödəyir. Onda bu lemmaya görə 

pF  çoxluğu F maksimal ünsürünə malikdir. Asanca görmək 
olar ki, f maksimal ünsürünün (funksionalının) təyin oblastı 
bütün E oblastı ilə üst-üstə düşür. Əks halda f funksionalının 
1.1 lemmasında olduğu kimi D(F) təyin oblastından (8) 
münasibətini ödəməklə davam etdirmək olardı. Bu isə F-in 
maksimal ünsür olmasına zidd olardı.  

Bununla teorem isbat olundu.  
1.3. Nəticə. Tutaq ki, P funksionalı E həqiqi xətti fəza-

sında təyin olunmuş bircins qabarıq funksionaldır. Onda is-
tənilən Ex ∈0  ünsuru üçün bütün E fəzasında təyin olunmuş 
elə F həqiqi xətti funksionalı vardır ki,  

)()( 00 xpxF =     (9) 
 

F )()( 0xpx ≤  )( Ex∈∀    (10) 
 

şərtlərini ödəyir. 
İsbatı. M ilə α  bütün həqiqi qiymətləri aldıqda 0xα  

şəklində olan ünsürlər çoxluğunu işarə edək. 
Aşkardır ki, M çoxluğu E-nin xətti altfəzasıdır. Bu çox-
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luqda f həqiqi xətti funksionalını 
)()( 00 xpxf αα =     (11) 

 
şəklində təyin edərək,  

)()( 00 xpxf =     (12) 
 
qəbul edək. 

f-in (7) şərtini ödədiyini göstərək. Bu şərt M altfəzasın-
da α -nın bütün qiymətlərində  

)()( 00 xpxf αα ≤     (13) 
 

şəklində olacaqdır. 
0≥α  olduqda (11)-ə əsasən 

)()()( 000 xpxpxf ααα ==  
 

alarıq. Daha doğrusu, (13) bərabərsizliyi 0≥α  üçün bərabər-
liyə çevrilir. 0<α  halını araşdırmaq üçün əvvəlcə göstərək ki, 

)()( 00 xpxp −≤−  
 

Doğrudan da istənilən Ex∈ üçün p-nin tərifindən 
)()()(0 xpxpxxp −+≤−=  və buradan da )()( xpxp −≤−  

bərabərsizliyini alırıq. Onda 
)()()()( 0000 xpxpxpxf αααα =−−≤=  

olar.  
Deməli, təyin etdiyimiz f funksionalı M altfəzasında (7) 

şərtini ödəyir. Onda Han-Banax teoreminə əsasən f funk-
sionalını bütün E fəzasında təyin olunan elə F xətti davamı 
vardır ki, (10) şərtini ödəyər. (9) münasibətinin doğruluğu isə 
bilavasitə (12) bərabərliyindən alınır. Nəticə isbat olundu.  

Qeyd. (6) bərabərsizliklərində 0C  ədədini müxtəlif cür 
seçmək mümkün olduğundan, Han-Banax teoreminə görə xətti 
funksionalın davamı, ümumiyyətlə yeganə olmayacaqdır.  



 12  

I.4. Minkovski funksionalı. E xətti fəzasının 1x  və 2x  
ünsürlərinə görə 10)1( 21 ≤≤+−= ttxxtx  şəklində təyin olun-
muş bütün x ünsürləri çoxluğuna 1x  və 2x  ünsürlərini 
birləşdirən parça deyilir və adətən ],[ 21 xx  kimi işarə edilir. 1x  
və 2x -ni ],[ 21 xx  parçasının ucları adlandırırlar.  

Əgər EK ⊂ çoxluğunun istənilən iki 1x  və 2x  
ünsürlərini birləşdirən parça bu çoxluğa daxil olarsa, ona 
qabarıq çoxluq deyilir.  

Aydındır ki, üç ölçülü Evklid fəzasında kub, kürə, tetraedr 
qabarıq çoxluqlardır. 

I.5. Təklif. Qabarıq çoxluqların istənilən küllisinin 
kəsişməsi qabarıq çoxluqdur. 

İsbatı. Tutaq ki, αM müəyyən qabarıq çoxluqlar və 

αMM I= . αM  çoxluğundan ixtiyari x və y ünsürləri götürək. 
Onda bu ünsürləri birləşdirən parça αM  qabarıq olduğuna görə 
ona daxil olacaqdır. M isə αM  çoxluqlarının kəsişməsi 
olduğundan bu parça həm də M-ə daxil olur. Teorem isbat 
olundu. 

Tutaq ki, K ən azı iki nöqtəyə malik qabarıq çoxluqdur. 
Əgər Ex ∈0  nöqtəsini daxilinə alan elə ],[ 21 xx  parçası varsa 
ki, ],[ 01 xx  parçasının bütün daxili nöqtələri K-dan olsun və 

],[ 20 xx  parçasının bütün daxili nöqtələri isə K-dan olmasın, 
onda 0x -a K qabarıq çoxluğunun sərhəd nöqtəsi deyilir. K 
qabarıq çoxluğu yeganə 0x  nöqtəsindən ibarətdirsə həmin 
nöqtəni K çoxluğunun sərhəd nöqtəsi hesab edəcəyik. 
Ümumiyyətlə, 0x  sərhəd nöqtəsi K çoxluğuna daxil ola da 
bilər, olmaya da bilər. Qabarıq çoxluğun bütün sərhəd nöqtələr 
çoxluğuna onun sərhəddi deyilir. 

Tutaq ki, M və N E xətti fəzasının ixtiyari 
altçoxluqlarıdır. Aşağıdaki çoxluqları daxil edək.  
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},:{ NyMxyxNM ∈∈+=+  
 
α  ədədi üçün Mα  çoxluğu dedikdə  

}:{ MxxM ∈= αα  
 

çoxluğunu, N ancaq a ünsüründən ibarət olduqda isə M+a ilə  
}:{ MxaxaM ∈+=+  

 
çoxluğunu işarə edəcəyik. 

Aydındır ki, hər bir a ünsürü üçün )( KxaxxTa ∈+=  
sürüşməsi zamanı K qabarıq çoxluğu K+a qabarıq çoxluğuna, 
K çoxluğunun sərhəddi isə K+a çoxluğunun sərhəddinə keçir 
(bax məsələ 4). 

EA ⊂  çoxluğu üçün istənilən Ex∈  ünsürünə görə elə 
müsbət α  ədədi varsa ki, αλ ≥  şərtini ödəyən bütün λ -lar 
üçün Kx λ∈  olsun, onda A çoxluğuna udan çoxluq deyilir. 

Aydındır ki, sıfır ünsür istənilən qabarıq udan çoxluğa 
daxildir. 

1.6. Teorem. Tutaq ki, K qabarıq çoxluğu E xətti 
fəzasının udan çoxluğudur. Onda  

} ,0:{ inf)( Kxxp βββ ∈>=  (14) 
 
ifadəsi ilə verilən p funksiyası bütün E-də təyin olunmuş 
bircins qabarıq funksionaldır. Bu funksional aşağıdakı 
xassələrə malikdir. 

1. İstənilən Ex∈  üçün 0)( ≥xp ; 
2. Hər bir Kx∈  üçün 1)( ≤xp  olur; 
3. Hər hansı x ünsürü üçün 1)( ≤xp  olarsa, Kx∈  olur. 
İsbatı. Əvvəlcə qeyd edək ki, udan çoxluğun tərifinə görə 

(14) ifadəsində istifadə edilənβ  ədədlərinin hər bir Ex∈  
ünsürü üçün varlığına şübhə yoxdur. Bu da o deməkdir ki, p 
funksionalı bütün E fəzasında təyin olunmuşdur. p-nin 
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təyinininə görə 0)( ≥xp  və istənilən 0>ε  üçün 
 Kxpx ])([ ε+∈     (15) 

 
İndi p-nin qabarıq olduğunu göstərək. yx,  ünsürləri üçün 

 
ε

ε
2)()(

)(
++

+
=

ypxp
ypt     (16) 

 
işarə edək. 
(15)-dən istifadə etsək, 

Ky
yp

Kx
xp

∈
+

∈
+ εε )(

1    ,
)(
1  

 
alarıq. Digər tərəfdən K qabarıq çoxluq olduğundan 

Ky
yp

tx
xp

t ∈
+

+
+

−
εε )(

1
)(
1)1(  

 
Bu axırıncı isə (16) işarəsinə görə  

Kyx
ypxp

∈+
++

)(
2)()(

1
ε

 

 
və ya Kypxpyx    ]2)()([ ε++∈+  deməkdir. 

Buradan isə p(x+y)-in təyininə görə  
ε2)()()( ++≤+ ypxpyxp  

 
və ε  ixtiyari müsbət ədəd olduğundan p-nin qabarıq olduğunu 
alarıq. Tutaq ki, 0>α . Onda 

)(},0:inf{},0:inf{

},0:inf{)(

xpKxKx

Kxxp

α=β∈>βαβ=α
β∈>ββ=

=β∈α>ββ=α

 
olur.  

0=α  halında isə K udan çoxluq olduğundan  
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)(00}0:inf{

}0,0:inf{}0:inf{

}0,0:inf{)0(

xp

KK

Kxxp

==>ββ=

=∈>ββ=∈β>ββ=

=β∈>ββ=
0   

 
alırıq. Deməli, p bircins funksionaldır. Nəhayət, Kx∈  olduqda 

}:{1 Kx ββ ∈∈ olduğundan (14)-ə əsasən 1)( ≤xp  olur. Əgər 
1)( <xp  isə, onda (15)-də )(1 xp−=ε  qəbul etsək, Kx∈  

alarıq. Teorem isbat olundu.  
1.6. teoremində təyin olunan p funksionalına Minkovski 

funksionalı deyilir. 
1.7. Teorem. Bütün E fəzasında təyin olunan və 1.6. 

teoremindəki 1)-3) xassələrinə malik olan qabarıq p funksionalı 
müəyyən qabarıq udan çoxluq üçün Minkovski funksionalıdır. 

İsbatı. })(,:{ 1≤∈= xpExxK  çoxluğunu təyin edək. K 
qabarıq çoxluqdur. Doğrudan da, x, y K∈  və 10 ≤≤ t  isə,  

11)()()1()1[( =+−≤+−≤+− ttytpxpttyxtp  
 
olar. Bu isə o deməkdir ki, Ex∈  və 0>ε  üçün 

1)(
)())(

1( <ε+=ε+ xp
xpxxpp  

 
olduğundan Kxxp ∈ε+)(

1 . 

Deməli, K udan çoxluqdur. Nəhayət, 
},0:inf{}))(,0:inf{)( KxxPxp β∈>ββ=β≤β≤>ββ=  

 
olduğundan, p funksionalı K udan çoxluğu üçün Minkovski 
funksionalıdır. Teorem isbat oldu.  

1.8. Teorem. Əgər p bircins qabarıq funksional isə, 
})(,:{, caxpExxK ca ≤−∈=  ( )0, >∈ cEa  
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çoxluğu qabarıqdır. caK ,.  çoxluğunun sərhədi  
})(:{, caxpxca =−=Γ  

 
çoxluğundan ibarətdir. a=0 olduqda K udan çoxluqdur. 

İsbatı. Ümumiliyi pozmadan a=0 qəbul edək. 
Ümumi hal a=0 halına axxTa +=  yerdəyişməsi 

vasitəsilə gətirilir. cK ,.0  çoxluğunu sadəcə olaraq K ilə işarə 
edək. Tutaq ki, Kyx ∈, , yəni CypCxp ≤≤ )(,)( . Onda 2) və 
3) xassələrinə əsasən 10 ≤≤ t  olduqda  

ctcctytpxpt
typxtptyxtp

=+−≤+−=
=+−≤+−

)1()()()1(
)(])1[(])1[(

 

 
olduğundan ],[ yx  parçası bütünlüklə K-ya daxildir. Yəni K 
qabarıq çoxluq təşkil edir. 

İndi ikinci hökmü isbat edək. Tutaq ki, cxp =)( 0  
10 <α<  və 1>β  üçün 0201 xxxx βα == ,  qəbul edək. 

Onda 10 << t  üçün  

cctcttxptt
xttxpxttxp

<α−−=α+−=α+−=
=−+α=−+

])1(1[)1()()1(
])1([])1([

0

0001

 
olduğundan ],[ 21 xx  parçasının bütün daxili nöqtələri K-ya 
daxildirlər. 

Digər tərəfdən, 

ccxptt
txxtptxxtp

>−β+=β+−=
=β+−=+−

)]1(1[)()1(
])1[(])1[(

0

0020  

 
olduğundan ],[ 20 xx  parçasının heç bir daxili nöqtəsi K-ya daxil 
deyildir. Başqa sözlə, 0x nöqtəsi K çoxluğunun sərhəd 
nöqtəsidir. İndi göstərək ki, hər hansı 0x nöqtəsi K çoxluğunun 
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sərhəd nöqtəsi isə, onda bu nöqtə cxp =)( 0  bərabərliyini 
ödəməlidir. Fərz edək ki, ],[ 01 xx  parçasının bütün daxili 
nöqtələri K çoxluğuna daxildirlər. Lakin, ],[ 20 xx  parçasının 
heç bir daxili nöqtəsi K-ya daxil deyildir. Bu o deməkdir di, 

10 << t  üçün  
ctxxtpctxxtp >+−≤+− ])1[(,])1[( 2010       

 
Onda bu bərabərsizliklərdən  

)()(])1[(
])1[(])1([()()1(

1110

11000

xtpcxtptxxtp
txtxxtpxtpxpt
−+≤−++−≤
≤−+−=−=−

 

 
və  

)()()1()(])1[( 2020 xpxpttxpxtpc +−=+−<  
 
olduqlarını alırıq. Beləliklə,  

)()()1( 10 xtpcxpt −+≤−  
)()()1( 20 xtpxptc +−<  

 
olur. Bu axırıncı bərabərsizliklərdə 0→t  olduqda limitə 
keçək. Onda  

)(,)( 00 xpccxp <≤                   
 
olduqlarını alarıq. Bu da o deməkdir ki, cxp =)( 0 .  

İndi də 0=α  olduqda K-nın udan çoxluq olduğunu 
göstərək. İxtiyari x E∈ ünsürü götürək. ( )p x c< halı aşkar 
olduğundan, 0( )p x c c= > olsun. Onda  

0

'
c
c=α  və cc ≤'  seçsək, 

0 0

( ) ( ) ( )c cp x p x p x c c
c c

α
′ ′

′= = = ≤  
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olar, yəni x Kα ∈ . Deməli, K udan çoxluqdur. Teorem isbat 
olundu. 

1.9. Kompleksləşmə və dekompleksləşmə. 
Tutaq ki, E həqiqi xətti fəzadır. Göstərək ki, E fəzasını 

müəyyən E~  kompleks xətti fəzasına daxil etmək olar. i xəyali 
ədədi və ixtiyari Eyx ∈,  ünsürləri üçün bütün mümkün 

iyxz +=  formal cəmlər çoxluğuna baxaq. Əgər 111 iyxz +=  
isə, bu çoxluqda toplama və kompleks ədədə vurma əməllərini 
aşahıdakı kimi təyin edək.  

1 1 1( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

def

def

z z x x t y y

i z x y i y xα β α β α β

+ = + + +

+ = − + +
  

вя  щяг иг и ядядлярдир.α β  
 
Asanca görmək olar ki, təyin olunan çoxluq kompleks 

xətti fəza təşkil edir. Bu fəzaya E fəzasının kompleks şəbəkəsi 
deyilir və E~  kimi işarə edilir. 

E~  fəzası bütün 0.x i+  şəklində olan ünsürlərin həqiqi 
0.iα +  ədədlərinə vurma xassəsinə malik olmaqla E həqiqi 

xətti fəzasını təşkil edir, yəni bu mənada EE ~⊂ . 
E həqiqi xətti fəzasının E~  kompleks xətti fəzasına belə 

daxil edilməsi E fəzasının kompleksləşməsi adlanır. 
İndi də dekompleksləşmə anlayışını daxil edək. 
Tutaq ki, E kompleks xətti fəzadır. E çoxluğunda 

ünsürlərin ancaq həqiqi ədədlərə vurulmasını qəbul etsək, RE  
həqiqi xətti fəzasını alırıq. E və RE  fəzaları çoxluqlar kimi üst-
üstə düşürlər. Lakin onlar xətti fəzalar kimi müxtəlifdirlər. Belə 
ki, x və ix ünsürləri həm E və həm də RE  fəzalarına daxildir. 
Bu ünsürlər 0≠x  olduqda E kompleks xətti fəzasında xətti 
asılıdırlar, lakin RE  həqiqi xətti fəzasında xətti asılı deyirdirlər. 
Doğrudan da, tutaq ki, müəyyən α  və β  həqiqi ədədləri üçün 
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0=+ ixx βα . Onda E fəzasında da, 0=+ ixx βα  və nəticədə 
0==βα  alırıq ki, bu da x və ix ünsürlərinin RE  həqiqi xətti 

fəzasında xətti olmamasını göstərir. Dekompleksləşməni başqa 
cür də aparmaq olar. Tutaq ki, E~  kompleks xətti fəzadır. Bütün 
mümkün olan ,~,~ EyEx ∈∈  ünsürləri üçün { }yx,  cütlər çoxluğuna 
baxaq. Bu çoxluqda toplama və həqiqi λ  ədədinə vurma 
əməllərini aşağıdakı kimi təyin edək: 

{ } { } { }

{ } { }.,,

,,, 21212211

yxyx

yyxxyxyx
def

def

λλλ =

++=+
 

 
Təyin etdiyimiz çoxluq bu əməllərə nəzərən həqiqi xətti 

fəza təşkil edir. Onu E ilə işarə edəcəyik. E~  kompleks xətti 
fəzasından qurulan E həqiqi fəzasına keçidə E~  kompleks xətti 
fəzasının dekompleksləşməsi deyilir.  

Qeyd edək ki, kompleksləşmə və dekompleksləşmə 
proseslərindən kompleks və ya həqiqi xətti fəzaların birinin 
nəticələri digərində lazım olduqda istifadə edilir.  

1.10. Han-Banax teoreminin kompleks ifadəsi. 
Teorem. Tutaq ki, p həqiqi funksionalı E kompleks xətti 

fəzasında təyin olunmuş bircins qabarıq funksional, f isə 
müəyyən EL ⊂  altfəzasında təyin olunmuş və istənilən Lx∈  
ünsürü üçün  

)()( xpxf ≤     (17) 
 

şərtini ödəyən kompleks xətti funksionaldır. Onda f 
funksilnalını bütün E fəzasında təyin olunan və istənilən Ex∈  
ünsürü üçün  

)()( xpxF ≤     (18) 
şərtini ödəyən F kompleks xətti funksionalına davam etdirmək 
olar.  
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İsbatı 1.9. Dekompleksləşmə qaydasını tətbiq etməklə E 
fəzasına həqiqi xətti fəza kimi baxaq və hər bir Lx∈  üçün  

)()()( 21 xifxfxf +=  
 

kimi yazaq. Burada )(1 xf  və )(2 xf  ədədləri )(xf kompleks 
ədədinin həqiqi və xəyali hissələridir. Başqa sözlə, 1f  və 2f  
funksionalları L altfəzasında təyin olunmuş həqiqi xətti 
funksionaldırlar. Doğrudan da, 1α  və 2α  istənilən həqiqi 
ədədlər, 1x  və 2x  L altfəzasının ixtiyari ünsürləri olduqda  

=α+α=α+α=
=α+α+α+α

)()()(
)()(

2211211

2211222111

xfxfxxf
xxifxxf

 

[ ])()()()(
)()()()(

222121212111

222212121111

xfxfixfxf
xfixfxfixf

α+α+α+α=
=α+α+α+α=

 

 
olduğundan 

)( 22111 xxf αα + = )()( 212111 xfxf αα +  
)( 22112 xxf αα + = )()( 222121 xfxf αα +  

 
alırıq ki, bu da 1f  və 2f  funksionallarının xətti olduqlarını 
göstərir.  

Digər tərəfdən hər bir Lx∈  üçün 
[ ] )()()()()()()()( 212112 ixifixfixfxifxifxfixifxf +===+=+−

 
olduğundan 

)()( 21 xfixf −=     (19) 
 
alırıq. 
(17)-dən Lxxpxf ∈≤ ),()(1  
münasibətinin doğruluğu bilavasitə alınır. Onda Han-Banax 
teoremini həqiqi )(1 xf  xətti funksionalına tətbiq etməklə, onun 
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bütün E fəzasında təyin olunan xətti 1F  davamını tapmaq olar 
ki, istənilən Ex∈ ünsürü üçün  

)()(1 xpxF ≤  
 
olar.  

Axtarılan F  funksionalını  
)()()( 11 ixiFxFxF −=    (20) 

 
kimi təyin edək. (19)-y və f-in 1f  və 2f  vasitəsilə təyinini 
nəzərə alsaq, hər bir Lx∈  ünsürü üçün F(x)=f(x) olduğunu 
görərik. (20)-yə görə )()( xiFixF = olduğundan F funksionalı 
bütün E kompleks xətti fəzasında təyin olunmuş kompleks xətti 
funksionaldır.  

İndi göstərək ki, F funksionalı (18) şərtini ödəyir. F(x)=0 
halında bu şərtin ödənməsi aşkar olduğundan 0≠F(x)  halını 
araşdıraq. )(arg xF=θ  işarə etsək, θiexFxF )()( =  olar. Bunu və 

)()(1 xpxF ≤  bərabərsizliyini nəzərə alsaq, 
)()()()()()( 1 xpexepxeFxeFxFexF iiiii θθθθθ −−−−− =≤===  

 
və ya ExxpxF ∈≤ ,)()(  
olduğunu alarıq. Bununla da teorem isbat olundu.  

1.11.Nəticə. Tutaq ki, p bütün E kompleks fəzasında təyin 
olunmuş qabarıq bircins funksionaldır. Onda istənilən 

Ex ∈0 ünsürü üçün bütün E fəzasında təyin olunan elə F 
kompleks xətti funksionalı vardır ki, 

)()( 00 xpxF =     (21) 
və 

ExxpxF ∈≤ ),()(     (22) 
şərtlərini ödəyir. 

İsbatı. α  bütün kompleks qiymətləri aldıqda { }0xL α=  
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xətti alt fəzasına baxaq. Bu alt fəzada f  xətti funksionalını 
)()( 00 xpxf αα =     (23) 

kimi təyin edək.  
)()()( 000 xpxpxf ααα ==  olduğundan f funksionalı (17) 

şərtini ödəyir. 1.10.teoreminə görə f funksionalını (17) şərhini 
ödəyən F kompleks xətti funksionalına davam etdirmək olar. 
(23)-ə görə (21) şərtinin də ödənməsi aşkardır. Nəticə isbat 
olundu.  

1.12.Han-Banax teoreminin həndəsi mənası. 
Əvvəlcə bəzi köməkçi anlayışları verək. Tutaq ki, f 

ixtiyari E xətti fəzasında təyin olunmuş xətti funksionaldır. 
Qeyd olunmuş c ədədi üçün 

{ }cxfEx =∈ )(    ,:     (24) 
 

çoxluğuna E fəzasında hipermüstəvi deyilir. 
(24) çoxluğu kimi təyin olunan hipermüstəvi E fəzası üç 

ölçülü 3R  (həqiqi) fəzası olduqda bildiyimiz müstəvi ilə üst-
üstə düşür. Doğrudan da, tutaq ki,   , 21 ee və 3e  vektorları 3R  
fəzasında bazis təşkil edirlər. Onda istənilən 3Rx∈  vektoru 

332211 eeex ξξξ ++=  şəklində yeganə qaydada təyin olunur. 
Əgər f funksionalı 3R  fəzasında təyin olunmuş xətti funksional 
isə 

332211332211 )()()()( cccxefefefxf ξξξξξξ ++==++=  
 
və ya  332211)( cccxf ξξξ ++=      (25) 
 
olar. Başqa sözlə, bütün 3R  fəzasında təyin olunmuş hər bir f  
xətti funksionalı (25) düsturu vasitəsilə verilir. Digər tərəfdən, 

cccc =++ 332211 ξξξ və ya f(x)=c tənliyi 3R  fəzasında müstəvi 
təyin edir. Aydındır ki, E həqiqi xətti fəzasında (24) 
hipermüstəvisi bütün E fəzasını  
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{ } { }cxfxcxfx ≥≤ )(:,)(:  
 

çoxluqları vasitəsilə iki hissəyə bölür. Bu iki çoxluq (24) 
hipermüstəvisi üzrə kəsişirlər. Əgər müəyyən EM ∈ çoxluğu 
tamamilə bu çoxluqlardan birinə daxil olarsa, onda deyirlər ki, 
bu çoxluq hipermüstəvidən bir tərəfdə yerləşir.  

Asanca görmək olar ki, axxTa +=  yerdəyişmə 
operatoru (24) hipermüstəvisini { }cafxfExx +=∈ )()(,:  
hipermüstəvisinə keçirir. K qabarıq çoxluğu onun bir 
nöqtəsindən keçən hipermüstəvidən bir tərəfdə yerləşirsə, 
həmin hipermüstəviyə K çoxluğuna dayaq hipermüstəvi deyilir.  

İndi fərz edək ki, p funksionalı E (həqiqi və ya kompleks) 
xətti fəzasında təyin olunmuş bircins qabarıq funksionaldır 
(bircins qabarıq funksionalı bəzən yarımnorma da adlandırırlar). 
Aydındır ki, istənilən 0≠x  ünsürü üçün 0)( >xp  olduqda, o 
normadır və adətən x  şəklində işarə olunur. EM ⊂  çoxluğu 
istənilən Mx∈  və 1=α  şərtini ödəyən hər bir α  ədədi üçün 

Mx∈α  xassəsinə maliksə, həmin çoxluğa simmetrik çoxluq 
deyilir.  

1.13.Təklif. Əgər p funksionalı E xətti fəzasında təyin 
olunmuş bircins qabarıq funksional isə 
1) { }cxpExxL ≤∈= )(,:  
 
çoxluğu E fəzasında altfəza (xətti çoxobrazlı) təşkil edir; 
2) qeyd olunmuş c>0 ədədi üçün  

{ }cxpExxK ≤∈= )(,:  
 
çoxluğu E fəzasında simmetrik udan çoxluqdur. Əksinə, əgər K 
hər hansı udan çoxluq isə, onda bu çoxluğun Minkovski 
funksionalı bircins qabarıq funksionaldır.  

İsbatı. Tutaq ki, Lyx ∈,  onda p(x)=0, p(y)=0 olduğundan 
0)()( == xpxp αα  və 0)()()(0 =+≤+≤ ypxpyxp  alırıq. Bu 
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da o deməkdir ki, xα  və x+y ünsürləri L çoxluğuna daxildirlər, 
yəni L altfəzadır.  

K çoxluğundan x ünsürü və 1=α  şərtini ödəyən α  ədə-

dini götürək. Onda cxpxpxp ≤== )()()( αα olduğundan 
Kx∈α alırıq, yəni K simmetrik çoxluq təşkil edir. K 

çoxluğunun udan çoxluq olması 1.8.teoremində isbat 
edilmişdir.  

İndi tutaq ki, K simmetrik udan çoxluq, p isə 1.6. 
teoremində olduğu kimi bu çoxluq üçün Minkovski 
funksionalıdır. 1=α  qəbul edək. Onda K simmetrik 

olduğundan KK =−1α  olur. Buna görə də,  
{ }
{ } { } )(,0:inf)(,0:inf

,0:inf)(
1 xpKxKx

Kxxp
=β∈>ββ=αβ∈>ββ=

=β∈α>ββ=α
−

 

 
əgər θα θ ,0, ≥= rrei  həqiqi olarsa, 

)()()()()( xpxrpxerpxrepxp ii αα θθ ====  
 
olduğunu alarıq. Bununla da təklif isbat olundu. 

İndi Han-Banax teoreminin həndəsi mənasını verək.  
1.14.Teorem. Tutaq ki, p funksionalı E həqiqi xətti 

fəzasında təyin olunmuş bircins qabarıq funksionaldır. Onda 
aşağıdaki təkliflər doğrudur. 
1) { }caxpExxK <−∈=< )(,:  
 (və ya { }caxpExxK ≤−∈=≤ )(,: ) 
 
qabarıq çoxluğunun hər bir sərhəd nöqtəsindən bu çoxluğa 
dayaq hipermüstəvi keçirmək olar.  
2) əgər 1x  nöqtəsi təyin etdiyimiz <K  çoxluğunun nə özünə, nə 
də sərhəddinə daxil deyilsə, onda <K -ya dayaq elə hiper-
müstəvi vardır ki, 1x  nöqtəsi və <K  çoxluğu bu hipermüs-
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təvidən müxtəlif tərəflərdə yerləşirlər. 
İsbatı. Ümumiliyi pozmadan a=0 qəbul edək. P ilə 

F(x)=c tənliyi ilə verilən hipermüstəvini işarə edək. Burada f 
I.3.nəticəsində təyin olunan xətti funksionaldır.  

cxpxF == )()( 00 olduğundan P hipermüstəvisi 0x  
sərhəd nöqtəsindən keçir. Digər tərəfdən <∈ Kx  ünüsrləri üçün 

cxpxF <≤ )()(  olduğundan <K  çoxluğu P hipermüstəvisin-
dən bir tərəfdə yerləşir. Aydındır ki, P <K  çoxluğu üçün dayaq 
hipermüstəvisidir. 1)təklifi isbat olundu. 1x  nöqtəsinin təyininə 

görə cxp >)( 1  (bu halda da a=0 qəbul edirik). 
)(xp

ct =  və 

12 txx =  olsun. Onda cxp
xp
ctxpxp === )(

)(
)()( 1

1
12  olduğundan 

2x  nöqtəsi K çoxluğunun sərhəd nöqtəsidir. 
{ }cxfExxP =∈= )(,:0 çoxluğu 2x  nöqtəsindən keçən və K-

ya dayaq hipermüstəvi olsun. cxf =)( 2 olduğundan  

cxp
t
cxf

t
x

t
fxf >==== )()(1)1()( 1221  

 
alırıq. Bu da onu göstərir ki, <K  çoxluğu və 1x  nöqtəsi 0P  
hipermüstəvisinin müxtəlif tərəflərində yerləşir, yəni 0P  hiper-
müstəvisi 1x  nöqtəsini −<K dan ayırır. Teorem isbat olundu.  

1.15.Normallaşmış fəzalarda Han-Banax teoremi. 
Teorem. Tutaq ki, E normallaşmış fəza, L onun altfəzası 

və f  bu alt fəzada təyin olunmuş xətti məhdud funksionaldır. 
Onda f funksionalını bütün E-də təyin olunan elə F xətti 
məhdud funksionalına davam etdirmək olar ki, LE fF =  
bərabərliyi ödənər.  

Başqa sözlə, müəyyən xətti altfəzada təyin olunmuş xətti 
məhdud funksionalı normasını saxlamaqla bütün fəzaya davam 
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etdirmək olar.  
İsbatı. xfxp L ⋅=)(  qəbul edək. Ayındır ki, p(x) bir-

cins qabarıq funksionaldır və )()( xpxf ≤ . Onda 1.10.teoremi-
nə əsasən f  funksionalını bütün E fəzasında təyin olunan F  
xətti funksionalına  

)()( xpxF ≤   
 

şərtini ödəməklə davam etdirmək olar. xfxp L ⋅=)(  oldu-
ğundan LE fF ≤  alarıq. Xətti funksionalı davam etdirərkən 
onun təyin oblastı genişləndiyindən norması azalmayacaqdır. 
Deməli LE fF =  olur. Teorem isbat olundu. 

1.16. Nəticə. Tutaq ki, )0(0 ≠x  E normallaşmış fəzasının 
hər hansı qeyd olunmuş ünsürüdür. Onda bütün E-də təyin 
olunan elə f xətti məhdud funksionalı vardır ki, 
1) 00)()2;1 xxff ==    xassələrinə malikdir.  

İsbatı. 1.11. nəticəsində ( ) 00 xxf α=α  qəbul etsək, bu 
nəticənin və 1.15. teoreminin köməyi ilə isbatı axıra çatdırmaq 
olar. 

1.17..Nəticə. Tutaqki, E normallaşmış fəzasında L 
altfəzası və bu altfəzadan d>0 məsafədə Lxxxd

Lx
∉−=

∈ 00 )inf(   

ünsürü verilmişdir. Onda bütün E-də təyin olunan elə f xətti 
məhdud funksionalı vardır ki,  

1) istənilən Lx∈  üçün f(x)=0; 
2) ;1)( 0 =xf  

3) df 1=  

xassələrinə malikdir. 
İsbatı. L altfəzası və 0x ünsürünün doğurduğu altfəzanı 

−1L lə işarə edək. −1L dən olan hər bir y ünüsürü birqiymətli 
olaraq 0txxy +=  ( Lx∈ , t skalyar ədəddir) şəklində göstərilir. 
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(bax lemma 1.1.) −1L də f funksionalını f(y)=t kimi təyin edək. 
Ly∈  olduqda t=0 və f(y)=0 alırıq ki, bu da 1) xassəsinin 

doğruluğunu göstərir. İndi əgər 0xy =  olarsa, t=1 və 1)( 0 =xf  
alırıq ki, bu da 2) xassəsinin doğruluğunu göstərir.  

Nəhayət, 

d
y

xt
x

y
y
yttyf ≤

+
===

0

)(  

 
və ya df 1≤  olar. Biz burada 

dt
xxxt

x ≥−−=+ )(00 bərabərsizliyindən istifadə etmişik. 

df 1≥  bərabərsizliyini isbat etmək üçün dəqiq aşağı sərhəddin 

tərifindən istifadə edək. Elə { } Lxn ⊂  ardıcıllığı tapmaq olar ki, 

nn
xxd −=

∞→ 0lim  

nnn xxfxxfxfxf −⋅≤−=−= 000 )()()(1  
 

və ya nxxf −⋅≤ 01  bərabərsizliyində ∞→n olduqda limitə 
keçsək, d≤1 . f  alarıq. Nəticə isbat olundu.  

1.18.Nəticə. L xətti altfəzasının E Banax fəzasında sıx 
olmaması üçün zəruri və kafi şərt istənilən Lx∈  üçün f(x)=0 
şərtini ödəyən 0≠f  xətti məhdud funksionalının olmasıdır.  

Zərurliyinin isbatı. Tutaq ki, EL ≠ . Onda elə Ex ∈0  
vardır ki, 0),( 0 >=ρ dLx  burada ),( 0 Lxρ  −0x dan L-ə qədər 
olan məsafirdir. 1.17.nəticəsinə əsasən elə f xətti məhdud 
funksionalı vardır ki, 1)( 0 =xf  və f(x)=0 )( Lx∈  

Kafiliyin isbatı. Tutaq ki, L =E. Onda istənilən Ex∈  
üçün elə { } Lxn ⊂  ardıcıllığı vardır ki, ∞→→ nxxn , . Şərtə görə 
L altfəzasında sıfra çevrilən, lakin bütün E-də sıfırdan fərqli f  
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xətti məhdud funksionalı vardır. Onda 0)(lim)( == nxfxf  
olur. x ünsürü ixtiyari olduğundan f=0. Bu isə 0≠f  olmasına 
ziddir. Deməli, EL ≠ . Nəticə isbat olundu.  

Bu nəticə ilə birlikdə aşağıdakı nəticənin də mühüm 
əhəmiyyəti vardır. 

1.19.Nəticə. Tutaq ki, E normallaşmış fəzasında 0x  

ünsürü və { }∞=1nnx  ardıcıllığı verilmişdir. 0x  ünsürünün ∑
=

n

i
iixc

1
 

kimi xətti ifadələr ardıcıllığının limiti olması üçün zəruri və 
kafi şərt istənilən n üçün 0)( =nxf  şərtini ödəyən hər bir f xətti 
məhdud funksionalının 0)( 0 =xf  şərtini ödəməsidir.  

İsbatı. Tutaq ki, 0)( =nxf  (n=1,2,…) şərtindən f(x)=0 
olduğu alınır. L ilə nx  (n=1,2,…) ünsürlərinin doğurduğu (xətti) 
altfəzanı işarə edək. Onda 0),( 0 >ρ= Lxd  ola bilməz, əks halda 
1.17.nəticəsinə əsasən elə 0f  funksionalı tapmaq olar ki, 

0)(0 =nxf (n=1,2,…) olmaqla bərabər 1)( 00 =xf  olar. Bu isə 
0)( 00 =xf  şərtinə ziddir. Deməli, d=0 olmalıdır. Onda ya 0x  

ünsürü L altfəzasının limit nöqtəsi, yaxud da ünsürüdür, yəni 
Lx ∈0 . Başqa sözlə, 0x  ünsürü  

∑
=

n

i
iixc

1

 

 
ifadələri ilə yaxınlaşdırıla bilər. Zərurilik isbat olundu. 

İndi tutaq ki, 0x  L-dən olan }{ ny  ardıcıllığının limiti və f  
xətti məhdud funksionalı 0)( =ixf  münasibətini ödəyir və 

∑
=

=
nk

i
i

n
in xcy

1

)( .  

 
Onda  
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∑
=

==
nk

i
i

n
in xfcyf

1

)( 0)()(  

 
münasibətindən alarıq ki, 

( ) ( ) 0limlim)( 0 ===
∞→∞→ nnnn

yfyfxf
 

 
olur. 
Bununla da nəticə tamamilə isbat olundu. 

1.20. Yuxarıda qeyd edilən 1.17 nəticəsi istənilən 
normallaşmış fəzada eynilik kimi sıfır olmayan xətti kəsilməz 
funksionalın varlığını göstərir. Yada salaq ki, normallaşmış 
fəzada xətti funksionalın məhdudluğu onun kəsilməzliyinə 
ekvivalentdir. Bu nəticə həm də onu göstərir ki, əgər istənilən f 
xətti kəsilməz funksionalı və müəyyən Ex∈ ünsürü üçün 
f(x)=0 olarsa, x=0 olur. Buradan isə belə mühüm nəticə çıxır ki, 

Exx ∈21,  ünsürləri 21 xx ≠ olduqda, elə f  xətti kəsilməz 
funksionalı vardır ki, )()( 21 xfxf ≠ . Bu halda deyirlər ki, belə 
funksional E fəzasının nöqtələrini ayırır və yaxud da E 
fəzasında sıfırdan fərqli xətti kəsilməz funksionallar vardır. Bu 
axırıncı isə müəyyən fəzalar üçün qoşma fəzaların təyinində 
mühüm rol oynayır.  

1.21. Bəzən verilmiş normallaşmış fəzada kəsilməz 
olmayan xətti funksonalın olması maraq doğurur. Buna aid bir 
misala baxaq. Tutaq ki, H Hilbert fəzasıdır. Göstərək ki, H 
fəzasında kəsilməz olmayan xətti funksional vardır. Əvvəlsə 
Hamel bazisi anlayışını verək. Əgər xətti fəzanın sıfır ünsürü 
müəyyən F çoxluğunun ünsürlərinin əmsallarının hamısı eyni 
zamanda sıfır olmayan xətti kombinasiyası (ifadəsi) şəklində 
göstərilə bilərsə, F çoxluğuna xətti asılı çoxluq deyilir. Əks 
halda bu çoxluğa xətti asılı olmayan çoxluq deyilir.  

Tutaq ki, E xətti fəza, F isə bu fəzada xətti asılı olmayan 
çoxluqdur. F çoxluğunun xətti şəbəkəsi E fəzası ilə üst-üstə 
düşərsə, bu çoxluğa E fəzasında cəbri bazis və ya Hamel bazisi 
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deyilir. Aydındır ki, F çoxluğu E xətti fəzasında Hamel bazisi 
isə, onda hər bir Ex∈ ünsürü F çoxluğunun sonlu sayda 
ünsürlərinin xətti kombinasiyası şəklində yeganə şəkildə 
göstərilir.  

İndi göstərək ki, trivial olmayan E xətti fəzasında 
«maksimal» xətti asılı olmayan F çoxluğu vardır. Bu o 
deməkdir ki, əgər Fx∉  isə, onda { } Fx ∪  çoxluğu xətti asılı 
çoxluq olacaqdır. E fəzasında sıfırdan fərqli ünsürlər 
olduğundan, bu fəzada xətti asılı olmayan çoxluqlar vardır. 
Belə çoxluqların onların bir-birinə daxil olması mənasında 
nizamlyaq, yəni GF ⊂  olduqda, GF <  simvolunu nizamlama 
münasibəti kimi qəbul edirik. Asanca görmək olar ki, belə 
çoxluqların hər bir tamam nizamlanmış alt sinfi yuxarı sərhədə 
malikdir. Onda məlum Sorn lemmasına görə maksimal ünsürlər 
vardır. Əgər f maksimal ünsür isə, hər bir Ex∈  ünsürü 

∑
=

∈=
n

k
kkk Feecx

1
,    

 
şəklində yeganə olaraq göstərilə bilər, yəni { }xF ∪  xətti asılı 
çoxluqdur.  

Aydındır ki, H Hilbert fəzası da Hamel bazisinə malikdir. 
H sonsuz ölçülü olduğundan onda Hamel bazisi əmələ gətirən 
F çoxluğunda bütün hədləri sıfırdan fərqli { }ix  ardıcıllığı 
vardır. İxtiyari { }kα  ədədi ardıcıllığı üçün H-da elə xətti 
funksionalı təyin edək ki, kkxf α=)( olsun. Bunu aşağıdakı 
kimi təyin etmək olar. Tutaq ki,  

k

m

k

n

mk
kkk ybxx ∑ ∑

= +=

+α=
1 1

, 

 
və Fyk ∈  ünsürləri çoxluğu { }ke ünsürlərindən fərqlənirlər. f 
funksionalını  
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∑ ∑
= =

≡=
m

k

m

k
kkkk

def
aaefaxf

1 1
)()(  

 
 

kimi təyin edək. kk ea =  olsun. Onda 

ke
ef
k

k =
)(  

 

olar. Buradan isə ke
eff

k

k =≥ )(  alırıq ki, bu da f  xətti funk-

sionalının məhdud olmadığını, yəni kəsilməz olmadığını 
göstərir.  

1.22. Kəsilməz xətti funksionalın varlığı haqqında dağa 
bir mühüm misala baxaq.  

Tutaq ki, p ədədi  10 << p  şərtini ödəyən ixtiyari qeyd 
olunmuş ədəddir. ]1,0[  parçasında Lebeq mənada ölçülən və 

∫ ∞<=
1

0

)()( dttffd p     (25) 

 
şərtini ödəyən f funksiyalarından ibarət pL  çoxluğuna baxaq. 
Sanki hər yerdə üst-üstə düşən belə funksiaları eyniləşdirək. 
Başqa sözlə, }0)(:{ == fdfN  çoxluğu sıfır funksionalına 
ekvivalent funksiyalardan ibarətdir. Aydındır ki, N xətti 
altfəzadır. Doğrudan da, istənilən 0≥a  və 0≥b  üçün 

ppp baba +≤+ )(  ( 10 << p ) olduğundan 
)()()( gdfdgfd +≤+  

 
alırıq ki, bu da )(),( gfdgf −=ρ kimi təyin olunan ρ  funk-
siyasının invariant məsafə olduğunu göstərir. Biz məsafənin in-
variatlığı dedikdə (25) şərtini ödəyən f, g, ϕ  funksiyaları üçün  
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),(),( gfgf ρ=ϕ+ϕ+ρ  
 

bərabərliyinin ödənməsi başa düşürük. Asanca görmək olarki, 
NLp /  faktor fəzası tam metrik fəza təşkil edir. ρ  məsafəsinə 

nəzərən bu fəzanın tam olması 1≥p  halında olduğu kimi 
göstərilir. Biz NLp /  əvəzinə yenə pL  işarəsini saxlayacağıq.  

Qeyd edək ki,  
})(,:{ rfdLffS pr <∈=  

 
kürələri pL -də ρ  məsafəsinin doğurduğu topologiya üçün sıfır 
nöqtəsində lokalbaza təşkil edirlər. Bu o deməkdir ki, sıfır 
nöqtəsinin istənilən ətrafı müəyyən 0>r  üçün rS  kürəsini 

daxilində saxlayır. İstənilən 0>r  üçün r
p SrS    
1

1

−
=  

olduğundan 1S  məhdud çoxluqdur. Deməli pL  lokal məhdud F  
fəzasıdır. Qeyd edək ki, F fəzası elə topoloji xətti fəzaya deyilir 
ki, bu fəzanın τ  topologiyası müəyyən tam invariant 
metrikanın doğurduğu topologiya olur. 

Göstərmək olar ki, pL  fəzasında boş çoxluq və pL -dən 
fərqli qabarıq açıq çoxluqlar yoxdur. (bax məsələ 19). Bu fakt 
çox maraqlı bir nəticəyə gətirib çıxarır.  

Tutaq ki, T pL -dən Y lokal qabarıq fəzasına kəsilməz 
xətti inikasdır. Tutaq ki, τ  Y-də qabarıq lokal bazadır. τ∈V  
üçün, )(1 VT −  boş olmayan qabarıq və açıq çoxluqdur. Onda 
yuxarıdakı faktı nəzərə alsaq, pLVT =− )(1  olar. Deməli, sıfırın 

τ -dan olan istənilən V ətrafı üçün VLT p ∈)( , yəni ixtiyari 
pLF ∈  üçün Tf=0 olduğunu alırıq. Bu da onu göstərir ki, 

10 << p  və ixtiyari Y lokal qabarıq fəzası üçün pL -dən Y-ə 
təsir edən yeganə kəsilməz xətti inikas ancaq və ancaq sıfır 
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inikasıdır. Xüsusi halda, sıfır funksionalı pL -də təyin olunan 
yeganə kəsilməz funksionaldır. 
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 §1-ə aid məsələlər 
 

1. Tutaq ki, E fəzası 1.9-da olduğu kimi E~  kompleks xətti 
fəzası dekompleksləşdikdən sonra alınan fəzadır. E-nin 
həqiqi xətti fəza olduğunu göstərməli. 

2. Tutaq ki, E~  m ölçülü kompleks xətti fəzadır. 
Dekompleksləşmiş E fəzasının 2m ölçülü həqiqi xətti fəza 
olduğunu göstərməli.  

3. Tutaq ki, E n ölçülü həqiqi xətti fəza, E~  isə E-nin 
kompleksləşməsindən sonra alınan kompleks xətti fəzadır. 
E~ -yə həqiqi fəza kimi baxsaq, onun ölçüsü haqqında nə 
demək olar? 

4. Tutaq ki, K çoxluğu E xətti fəzasında qabarıqdır. Göstərin 
ki, K)(x ∈+= axxTa kimi təyin olunan yerdəyişmə 
operatoru K qabarıq çoxluğunu K+a qabarıq çoxluğuna, K 
çoxluğunun sərhəddini K+a çoxluğunun sərhəddinə inikas 
edir.  

5. K çoxluğu E xətti fəzasının qabarıq çoxluğudur. Verilmiş 

Kxxx n ∈,...,, 21  ünsürləri və ∑
=

=
n

i
ia

1

1  şərtini ödəyən 0≥ia  

(i=1,2,…n) ədədləri üçün ∑
=

∈
n

i
ii Kxa

1

 olduğunu göstərin. 

6. Xətti fəzada təyin olunan sərhəd anlayışının topoloji 
mənada sərhəd anlayışı ilə üst-üstə düşmədiyini göstərin 
(topoloji fəzada M çoxluğunu daxilinə alan minimal qapalı 
çoxluğa bu çoxluğun qapanması deyilir və M  kimi işarə 
edilir. Aydındır ki, M  qapanması M-i daxilinə alan bütün 
qapalı çoxluqların kəsişməsidir. M-ə daxil olan maksimal 
açıq çoxluğa bu çoxluğun daxili deyilir və intM kimi işarə 
edilir. M\int M çoxluğuna M çoxluğunun topoloji sərhəddi 
deyilir.)  

7. Tutaq ki, K çoxluğu E xətti fəzasında udan çoxluqdur. 
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Göstərin ki, 1) KxKxK α∈β∈β>α∈  ися    вя    )2,0 . 
8. Üç ölçülü 3R həqiqi fəzasında )10()1( 21 ≤≤+−= ttxxtx    

vektorlarının uc nöqtələrinin 1x  və 2x  vektorlarının uclarını 
birləşdirən parçanı əmələ gətirdiyini göstərin.  

9. İki ölçülü 2R  həqiqi fəzasında 2
2
21

2
1)( ξ+ξ= aaxp  

( )0,0},,{ 2121 >>ξξ= aax    funksiyasına baxaq. Göstərin ki,  
1) p Minkovski funsionalıdır, 
2) p(x)<c şərtini ödəyən x vektorlarının uc nöqtələri 

22
22

2
11 caa =ξ+ξ  ellipsinin daxilini doldurur.  

10. E normallaşmış separabel fəza olduqda Han-Banax 
teoremini isbat edin. 

11.  caxp <− )(  olduqda 1.8.teoremini isbat etməli. 
12. Xətti funksionalın bütün fəzaya davamının yeganəliyini 

araşdırın. 
13. }1;0{C  fəzasında sıfrın ətraflar bazasını 

∫ ε<∈=ε

1

0

})(],1;0[:{ dxxfCffU   

 
çoxluqları ilə təyin edək. Bu bazanın təyin etdiyi topoloji 
fəzada hər bir kəsilməz xətti funksionalın sıfır funksional 
olduğunu göstərin. 

14. ]1;0[  parçasında təyin olunmuş kəsilməz funksiyalar 
çoxluğunu C ilə işarə edək. Bu çoxluqda məsafəni  

∫ −+
−

=
1

0
)()(1

)()(),( dxxgxf
xgxfgfd  

 
şəklində təyin edək. (C,d) ilə d məsafəsinin C-də doğurduğu 
topoloji fəzanı işarə edək. C-də  

1)x(0     ≤≤= )()( xffPX  
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yarımnormalarının doğurduğu topoloji fəzanı (C,P) ilə işarə 
edək. İsbat edin ki, 
1) (C,P) fəzasında hər bir kəsilməz xətti funksional 

∑
=

→
n

i
ii xfcf

1

)( şəklindədir. Burada ]1;0[,...,, 21 ∈nxxx  və 

ic  müəyyən skalyar kəmiyyətlərdir; 
2) (C,d) fəzasında φ  və C-dən başqa qabarıq çoxluqlar 

yoxdur; 
3) (C,d) fəzasından (C,p) fəzasına eynilik inikası kəsilməz 

deyildir. 
15.Tutaq ki, ],[],[1 babaC     parçasında kəsilməz 

differensiallanan funksiyaların çoxluğudur. Bu fəzada 
normanı ∞∞

′+= uuu  

( dx
duuxuuxuu

bxabxa
=′′=′=

≤≤∞≤≤∞   ,)(max,)(max ) 

 
şəklində təyin edək .1C  ],[ ba  fəzasında )()( 0xuuf ′=  funk-
sionalına baxaq. ],[( 0 bax ∈  qeyd olunan nöqtədir). Göstərin 
ki, 
1) f funksionalının təyin oblastı ],[)( 1 baCfD =  olduqda, 

bu funksional kəsilməz xətti funksionaldır.  
2)  ],[)( 1 baCfD =  götürməklə f  funksionalına ],[ baC  fə-

zasında baxsaq, bu funksional kəsilməz deyildir. Bu 
halda йя−],[1 baC ],[ baC  fəzasının altçoxluğu kimi bax-
malı və ],[ baC -də normanın ∞= uu şəklində olduğunu 
nəzərə almalı. 

16.  Normallaşmış fəzada hər bir hipermüstəvinin ya qapalı, ya 
da hər yerdə sıx oduğunu göstərin.  

17.  İsbat edin ki, E normallaşmış fəzasında təyin olunmuş f 
xətti funksionalının kəsilməz olması üçün zəruri və kafi şərt 

}0)(,:{ =∈= xfExxKerf  çoxluğunun E-də qapalı ol-
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masıdır.  
18.  Tutaq ki, ]1;0[)(0 Ctx    verilən funksiyadır. Bu fəzada bir 

ölçülü ))}(({ 0 ∞<λ<−∞λ= txL  altfəzaya baxaq və L-də f 
xətti funksionalını λ=)(xf  ( 0xx λ= ) şəklində təyin edək. 
İsbat edin ki,  
a) 1=f  
b) 1.15.teoreminə əsasən f funksionalını bütün ]1;0[C  
fəzasına normasını saxlamaqla xətti davam etdirmək olar. 
Bu davam 1) ttttx 21)(,)(0 −== 02)x   oduqda 
birqiymətlidirmi? 

19. İsbat edin ki, )10( << pLp  fəzasında boş çoxluq və 
−pL dən fərqli heç bir qabarıq açıq çoxluq yoxdur. 
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§2. Müntəzəm məhdudluq prinsipi 
 
2.1.Xətti analizin əsas nəticələrindən biri müntəzəm 

məhdudluq prinsipidir. Bu prinsipə görə xətti kəsilməz 
operatorlar ardıcıllığının limiti xətti kəsilməz operatordur. 

Bu prinsipi ifadə etməzdən əvvəl bəzi gərəkli anlayış və 
məlumatları verək. 

Tutaq ki, X topoloji fəzadır. XA ⊂ çoxluğu hesabi sayda 
qapalı çoxluqların birləşməsi şəklində ifadə olunursa, ona 6F  
tipli çoxluq deyilir. XB ⊂ çoxluğu hesabi sayda açıq 
çoxluqların kəsişməsi şəklində ifadə olunursa, ona δG  tipli 
çoxluq deyilir. Bu anlayışlar Hausdorfa məxsusdur. Asanca 
göstərmək olar ki, hər bir ),[ ba yarımintervalı eyni zamanda 6F  
və δG  tipli çoxluqdur. İndi  X normallaşmış fəzasından Y 
normallaşmış fəzasına təsir edən T xətti operatoruna baxaq. Bu 
operatorun normasını 

}0,:{ ≠∈= xXxx
TxSupT      (1) 

 
kimi təyin edək. ∞<T  olduqda, T-yə məhdud xətti operator 
deyilir. x  x ünsürünün X-də norması, Tx  isə Tx ünsürünün 
Y-də normasıdır.  

(1) münasibətindən görünür ki, niT −  aşağıdakı kimi də 
təyin etmək olar: 

},,0:inf{}1,:{ XxxcTxccxXxTxSupT ∈≤>==∈= . 
 
T operatorunun məhdudluğunu həndəsi olaraq belə izah 

etmək olar: T operatoru X fəzasındakı }1,:{ ≤∈ xXxx   qapalı 
vahid kürəni Y fəzasında mərkəzi 0 nöqtəsində və radiusu T  
olan qapalı kürəyə inikas edir. 

2.2.Teorem. X normallaşmış fəzasından Y normallaşmış 
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fəzasına inikas edən T xətti operatoru üçün aşağıdakı üç şərtin 
hər birindən qalan ikisi alınır. 
a) T məhduddur. 
b) T kəsilməzdir. 
c) T operatoru X fəzasının hər hansı bir nöqtəsində kəsilməzdir. 

Başqa sözlə, bu üç şərt bir-birinə ekvivalentdir. 
İsbatı. İstənilən Xxx ∈21,  üçün 2121 )( xxTxxT −≤−  

olduğundan a) şərtindən b) şərti və b)şərtindən də sadəcə olaraq 
c) şərti alınır. Fərz edək ki, T operatoru 0x nöqtəsində 
kəsilməzdir. Onda hər bir 0>ε  üçün elə 0>δ  tapmaq olar ki, 

δ<− 0xy  olduqda ε<− 0TxTy  olar. Başqa sözlə, δ<y  
münasibəti ε<−+ 00 )( TxyxT  olduğunu göstərir. T xətti 
olduğundan ε<Ty  olar. İndi tutaq ki, x ünsürü ixtiyaridir. 
Onda 

xxx
xTTx 11)( −− εδ≤δδ=  

alırıq ki, bu da 1−εδ≤T , yəni T-nin məhdud olduğunu gös-
tərir. Deməli, c) şərti a) şərtini doğurur. Teorem isbat olundu. 

Qeyd edək ki, bəzi fəzalarda a) şərtindən b) şərti çıxmaya 
da bilər. (bax məsələ 3) 

2.3. Banax fəzalarını öyrənərkən bəzi çoxluqların daxili 
nöqtələrə malik olduğunu göstərmək lazım gəlir.  

Təklif. Tutaq ki, X və Y normallaşmış fəzalardır. 
Xətti YXT →:  operatoru ancaq və ancaq  

}1:{1 ≤− yyT       (2) 
 
çoxluqu daxili nöqtələrə malik olduqda məhduddur. 

İsbatı. Tutaq ki, (2) çoxluğu öz daxilində  
ε<−=ε 00 :{),( xxxxS  

kürəsini saxlayır. Aydındır ki, müəyyən Xx∈  ünsürü üçün 
ε<x  isə, onda ).( 00 ε∈+ xSxx  Belə x üçün 
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000 1)( TxTxxxTTx +≤−+=  
 

olur. İndi tutaq ki, x ünsürü ixtiyaridir. Onda  

xTx
x
xTTx )1()( 0

1 += −εε  

 
alırıq ki, bu da T operatorunun məhdudluğu deməkdir. Təklifin 
ikinci hissəsinin isbatı yəni (2) çoxluğunun daxili nöqtələrə 
malik olmasını göstərmək aşkardır. (bax məsələ 4). 

Bu fakt baxılan çoxluğun daxili nöqtələrə malik olmasının 
vacib olduğunu göstərir. Bu istiqamətdə tam metrik fəzalar 
üçün aşağıdakı teorem böyük əhəmiyyətə malikdir. 

2.4.Ber teoremi. X tam metrik fəzasında hesabi sayda hər 
yerdə sıx açıq çoxluqların kəsişməsi yenə də X-də hər yerdə 
sıxdır. 

İsbatı. Tutaq ki, 21,VV … açıq çoxluqları X-də sıxdırlar. 
Fərz edək ki, W ixtiyari açıq çoxluqdur. Göstərək ki, 0≠W  
olduqda I

1=n
nV çoxluğu W ilə kəsişir. Tutaq ki, ρ  X fəzasındakı 

məsafədir.  
}),(,:{),( ryxXyyrxS <ρ∈=  

 
kürəsinin qapanmasını ( )rxS , -lə işarə edək. (qeyd edək ki, 
S(x,r) çoxluğu ryx ≤ρ ),(  şərtini ödəyən bütün y ünsürlərini 
daxilinə almaya da bilər. (bax məsələ 5).  

1V  açıq çoxluğu X-də sıx olduğundan 1VW I  boş 
olmayan açıq çoxluqdur. Onda 10 << r  ədədi və 1x  ünsürü 
tapmaq olar ki, 

11 ),( VWrxS I⊂     (3) 
Bu prosesi 2≥n  üçün davam etdirək. Bu halda 1−nx  ünsürü və 

1−nr  ədədi seçilmişlərsə, nV  çoxluğu hər yerdə sıx olduğundan 
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≠−− ),( 11 nnn rxSV I ∅ Onda elə nx  ünsürü və nr  ədədi tapmaq 
olar ki,  

nrrxSVrxS nnnnnn
10),,(),( 11 <<⊂ −−I   (4) 

 
Beləliklə, biz X fəzasında }{ nx  ardıcıllığını alırıq ki, ni>  

və nj >  olduqda ix  və jx  ),( nn rxS∈  olur. nrxx nji
22),( <<ρ  

bərabərliyi göstərir ki, }{ nx  ardıcıllığı fundamentaldır. X tam 
metrik fəza olduğundan  

),(

,lim

nn

nn

rxSxni

Xxxx

∈>

∈=
∞→

 цчцн  
 

 
olduğundan istənilən n nömrəsi üçün ),( nn rxSx∈  olur. (4) mü-
nasibətinə görə nVx∈  və nəticədə (3)-ə əsasən Wx∈  olur. 
Teorem isbat olundu.  

Bu teoremi bəzən kateqoriya haqqında teorem də 
adlandırırlar. Bu ona görədir ki, əgər }{ iE  sistemi X fəzasında 
hər yerdə sıx olmayan çoxluqların hesabi ailəsi və ii EXV \=  
isə, onda hər bir iV  çoxluğu açıqdır və hər yerdə sıxdır. Ber 
teoremi göstərir ki, =iVI ∅ və deməli, .iEX U≠  Yada salaq 
ki, S topoloji fəzasında E çoxluğunun E  qapanması boş daxilə 
maliksə (yəni heç bir daxili nöqtəyə malik deyilsə), ona heç 
yerdə sıxmayan çoxluq deyilir. S fəzasında A çoxluğu heç yerdə 
sıx olmayan çoxluqların hesabi sayda birləşməsi şəklində 
göstərilərsə, ona birinci kateqoriyalı çoxluq deyilir. Birinci 
kateqoriyalı olmayan çoxluğa ikinci kateqoriyalı çoxluq deyilir.  

Ber teoreminə görə tam metrik fəza özündə ikinci 
kateqoriyalı çoxluqdur. Ber teoreminin maraqlı bir nəticəsini 
qeyd edək.  

2.5.Nəticə. Tam metrik fəzada hesabi sayda istənilən hər 
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yerdə sıx δG  tipli çoxluqların kəsişməsi hər yerdə sıx δG  tipli 
çoxluqdur. Nəticənin dogruluğu Ber teoremindən və δG  tipli 
çoxluğun təyinindən çıxır.  

2.6. Banax-Şteynhaus teoremi. Fərz edək ki, X Banax 
fəzası, Y isə normallaşmış fəzadır. A indekslər çoxluğunda 
dəyişən α  üçün }{ αT  ilə X-dən Y-ə təsir edən xətti məhdud 
operatorların küllisini işarə edək. Onda 

1) ya elə ∞<M  ədədi vardır ki, hər bir Aa∈  üçün 
MTa ≤  
2) yaxud da X-də hər yerdə sıx müəyyən δG  tipli 

çoxluqdan olan bütün x-lər üçün ∞=
∈

xTa
Aa

sup  

İsbatı.  
XxxTx a

Aa
∈=ϕ

∈
  ,sup)(  

funksiyası daxil edək və 
,...)2,1(})(:{ =>ϕ= nnxxVn   çoxluqlarına baxaq. aT  

operatorlarının hər biri və Y fəzasındakı norma bütün Y 
fəzasında kəsilməz olduqlarından hər bir xTx a→  funksiyası 
X-də kəsilməzdir. Onda ϕ  aşağıdan yarımkəsilməzdir və 
deməli hər bir nV  çoxluğu açıqdır. Əgər nV  çoxluqlarından biri, 
məsələn nV X-də heç yerdə sıx deyilsə, onda elə Xx ∈0  ünsürü 
və 0>r  ədədi vardır ki, rx ≤ olduqda .0 NVxx ∉+  Bu o 
deməkdir ki, Nxx ≤+ϕ )( 0  olur. Başqa sözlə, bütün 

rAa ≤∈ х вя şərtini ödəyən bütün x-lər üçün NxxTa ≤+ )( 0  
olacaqdır. 00 )( xxxx −+=  olduğundan 

NxTxxTxT aaa 2)( 00 ≤++≤  alırıq. Digər tərəfdən 1≤x  
şərtini ödəyən istənilən Xx∈  ünsürü üçün 

r
N

rrxTxT aa
21)( ≤⋅=  bərabərsizliyi 1)xassəsinin r

NM 2=  üçün 

 43  

doğru olduğunu göstərir.  
İndi əgər nV  çoxluqlarının hər biri X-də hər yerdə sıx isə, 

onda Ber teoreminə görə I
n

nV çoxluğu X-də hər yerdə sıx δG  

tipli çoxluqdur. Hər bir I
n

nVx∈ ünsürü üçün ∞=)(xϕ  

olduğundan teoremin 2) hökmü də doğrudur. Teorem isbat 
olundu.  

Bu teoremin bir-birinə zidd hökmlərini həndəsi olaraq da 
izah etmək olar.  

Ya Y fəzasında mərkəzi 0-da və radiusu M olan elə B 
kürəsi vardır ki, hər bir aT  operatoru X fəzasının vahid kürəsini 
B-yə inikas etdirir, yaxud da elə Xx∈  ünsürləri (faktik olaraq 
belə ünsürlərin X-də hər yerdə sıx δG  tipli çoxluğu) vardır ki, Y 
fəzasının heç bir kürəsi istənilən Aa∈  üçün aT x ünsürlərini 
daxilinə almır.  

Banax-Şteynhaus teoremini bəzən müntəzən məhdudluq 
prinsipi də adlandırırlar.  

2.7.Banax-Şteynhaus teoremindən çox mühüm 
nəticələr çıxır. Onlardan bəzilərini qeyd edək.  

Teorem. X Banax fəzasını Y normallaşmış fəzasına inikas 
edən }{ nT kəsilməz xətti operatorlar ardıcıllığı hər nöqtədə 
məhduddursa, yəni 

X,x      ∈∞<xTn
n

sup  

 
olarsa, onda bu operatorların normaları küllisinə görə 
məhduddur: 

1,2,...n    =≤ MTn  
 
Teoremin isbatı bilavasitə 2.6.teoremindən çıxır.  

Qeyd edək ki, ikinci kateqoriyalı çoxluğu bəzən çıxıq 
adlandırırlar.  
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2.8.Təklif. Hesabi sayda çıxıqların kəsişməsi yenə də 
çıxıqdır.  

İsbatı. Tutaq ki, ,...)2,1( == kAk  X tam metrik fəzasında 
çıxıqlardır. Onda kk EXA \=  olar. Burada kE  birinci 
kateqoriyalı çoxluqdur. Digər tərəfdən, 

I U
∞

=

∞

=

=
1 1

\
k k

kk EXA  

 

və U
∞

=1k
kE  çoxluğu birinci kateqoriyalı olduğundan 

I
1=k

kA çoxluğu çıxıqdır. Təklif isbət olundu.  

Aydındır ki, tam metrik fəzada hər yerdə sıx açıq çoxluq 
çıxıqdır. Çünki, belə çoxluğun tamamlanması heç bir yerdə sıx 
deyildir. 2.7. teoremini aşahıdakı kimi də ifadə etmək olar.  

2.9. Məxsusiyyətin qeydə alınması prinsipi. Tutaq ki, 
}{ nT kəsilməz xətti operatorlar ardıcıllığı X Banax fəzasını Y 

normallaşmış fəzasına ininkas etdirir. Əgər  
  ∞=n

n
Tsup  

 
olarsa, onda elə Xx ∈0  ünsürü vardır ki,  

  ∞=0sup xTn
n

    (5) 

 
(5) münasibətini ödəyən 0x  ünsürləri çoxluğu çıxıqdır.  

Axırıncı teoremi belə ümumiləşdirmək olar: 
Tutaq ki, }{ )(k

nT  (k,n=1,2,…) X Banax fəzasından Y 
normallaşmış fəzasına inikas edən kəsilməz xətti operatorlardır. 
Belə ki,  

1,2,...)(k  =∞=)(sup k
n

n
T  
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Onda elə 0x  ünsürü vardır ki,  

1,2,...)(k  =∞=)(sup 0
)( xT k

n
n

   (6) 

 
Doğrudan da, ∞=∈= )(sup,:{ )( xTXxxA k

n
n

k  çoxluğu 

çıxıqdır. Deməli, I
∞

=

=
1k

kAA  çoxluğu boş deyildir. Aydındır ki, 

0x  olaraq A çoxluğun istənilən ünsürünü götürmək olar.  
Axırıncı təklifi bəzən məxsusiyyətlərin yığılması 

(toplanması) prinsipi də adlandırırlar.  
2.7.teoremin bəzi mühüm nəticələrini göstərək.  
2.10.Teorem. Əgər }{ nT kəsilməz xətti operatorlar 

ardıcıllığı T operatoruna güclü yığılırsa, yəni istənilən Xx∈  
ünsürü üçün xTTx nn ∞→

= lim  olarsa, onda T kəsilməz xətti 

operatordur və  
nn

TT
∞→

≤ lim      (7) 

 
İsbatı. T operatorunun xəttiliyi aşkardır. Digər tərəfdən 

∞<=
∞→

TxxTnn
lim  

 
olduğundan ∞<xTn

n
sup  və 2.7.teoreminə görə }{T  ardıcıllığı 

məhduddur. Buna görə də  
xTxTTx nnnn

⋅≤=
∞→∞→

limlim  

 
alırıq ki, bu da T operatorunun kəsilməzliyini və (7) 
bərabərsizliyin doğru olduğunu göstərir. Teorem isbat olundu.  

Qeyd edək ki, bu teoremdə güclü yıhılmanı operatorların 
müntəzəm yıhılması ilə əvəz etmək olmaz. (bax məsələ 7). 
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2.11.Teorem. X Banax fəzasından Y Banax fəzasına təsir 
edən }{ nT kəsilməz xətti operatorlar ardıcıllığının kəsilməz xətti 
operatora güclü yığılması üçün zəruri və kafi şərt.  

1) nT operatorlarının normaların küllisinə görə məhdud 
olması:  

MTn ≤  (n=1,2,…); 
 

2) X-də hər yerdə sıx olan xətti L altfəzasında 
(çoxobrazlıda) )}({ LxxTn ∈′′  ardıcıllığının fundamental 
olmasıdır.  

İsbatı. 1) şərtinin zəruriliyi 2.10.teoremindən çıxır. 2) 
şərtinin zəruriliyinin isbatına ehtiyac yoxdur.  

Kafiliyi isbat edək. Tutaq ki, teoremin 1) və 2) şərtləri 
ödənir. İxtiyari Xx∈  ünsürü götürək. Onda ixtiyari 0>ε  
ədədi üçün elə Lx ∈′  ünsürü vardır ki, ε<′− xx  olar. Əgər m, 
n kifayət gədər böyük nömrələr isə, ε<′−′ xTxT nm  olar ki, 
buradan da 

ε+=ε+ε<ε+′−⋅<

<′−+′−′+′−≤

≤−′+′−′+′−=−

)12(2 MMxxT
xTxTxTxTxTxT

xTxTxTxTxTxTxTxT

m

nnnmmm

nnnmmmnm

 

 
alırıq.  

Bu da onu göstərir ki, Y tam fəzasında }{ xTn  ardıcıllığı 
fundamentaldır. Onda TxxTnn

=
∞→

lim  və 2.10.teoreminə əsasən T 

operatoru kəsilməz xətti operatordur. Teorem isbat olundu.  
Qeyd edək ki, 2.11.teoremində 2)şərtini }{ xTn ′  

ardıcıllığının verilən T kəsilməz xətti operatoru üçün xT ′ -ə 
yığılması ilə əvəz etmək olar. Bu zaman Y fəzasının tamlığı 
tələb olunmur.  

Yuxarıda göstərilən teoremlərin analizdə çox mühüm 
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tətbiqləri vardır. Onlardan bəzilərini qeyd edək.  
2.12.Teorem. Tutaq ki, X və Y Banax fəzaları və B(.,.) isə 

XxY Dekart hasilindən C kompleks müstəvisinə təsir edən 
bixətti formadır. Əlavə fərz edək ki, B(.,.) hər arqumentə 
nəzərən kəsişməzdir, yəni qeyd olunmuş x üçün B(x,.) və qeyd 
olunmuş y üçün B(.,y) məhdud xətti çevirmələrdir. Onda B(.,.) 
bixətti forması arqumentlərin küllisinə nəzərən 
kəsilməzdir.,yəni 00 →→ ny вя  nx  olduqda, 0),( →nn yxB . 

İsbatı. ),()( yxByT nn =  işarə edək. )0,( nxB xətti çevirməsi 
kəsilməz olduğundan hər bir nT  xətti operatoru məhduddur. 
Digər tərəfdən, 0→nx  və B(.,y) məhdud olduğundan })({ yTn  
ardıcıllığı hər qeyd olunmuş y üçün məhduddur. Onda 
2.7.teoreminə görə elə c sabit ədədi vardır ki, bütün n nömrələri 
üçün  

yсyTn ≤)(  
 

doğrudur. Buradan isə  
∞→→≤≤ nycyTyxB nnnnn     ,0)(),(  

 
olduğunu alırıq ki, bu da teoremin isbat olduğunu göstərir.  

2.13. Kəsilməz funksiyaların Furye sıraları. T ilə 
kompleks müstəvidə modulu vahid olan bütün kompleks 
ədədlər çoxluğunu, başqa sözlə vahid çevrəni işarə edək. F  
funksiyası T-də təyin olunmuş və f funksiyası 1R  -də  

)()( iteFtf =      (8) 
 

kimi təyin olunmuşsa, onda f funksiyası π2  periodlu 
funkiyadır. Əksinə, f funksiyası 1R  -də təyin olunmuş π2  
periodlu funkiya isə, onda (8) münasibətini ödəyən f  funksiyası 
vardır. Buna görə də T-də təyin olunan funksiyalarla 1R  -də 
təyin olunan π2  periodlu funkiyaları eyniləşdirəcəyik. Çox 
vaxt T-də təyin olunan ϕ  funksiyasını )( iteϕ  əvəzinə )(tϕ kimi 
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yazacağıq. C(T) ilə T-də təyin olunmuş və normaları 
)(sup tff

t
=∞  şəklində verilən bütün kompleks funksiyaların 

təşkil etdiyi normallaşmış fəzanı işarə edəcəyik. Aşağıdakı 
məsələ mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Yığılmə haqqında məsələ. Hər bir )(TCf ∈  
funksiyasının Furye sırası ixtiyari x nöqtəsində bu funksiyaya 
yığılırmı? 

Banah-Şteynhaus teoremi bu suala mənfi cavab verir. 
Bunu göstərək.  

Məlumdur ki, f-in Furye sırasının n-ci xüsusi cəmi x 
nöqtəsində  

∫
π

π−

=−π= ) 0,1,2...( )()(2
1);( ndttxDtfxfS nn                   (9) 

 
şəklində təyin olunur. Burada 

∑
−

=
n

n

ikt
n etD )(     (10) 

 
Yuxarıda qoyulan məsələni belə də ifadə etmək olar. Hər 

bir )(TCf ∈  funksiyası və hər bir x ədədi üçün 
)(),(lim xfxfSnn

=
∞→

bərabərliyi mümkündürmü? 

Onu da qeyd edək ki, nS xüsusi cəmləri 2L  norması 
mənasında f-ə yığılır. Buradan bilavasitə alırıq ki, hər bir 

)(2 TLf ∈  (eyni zamanda )(TCf ∈ ) funksiyası xüsusi cəmlər 
ardıcıllığının müəyyən alt ardıcıllığının sanki hər yerdə nöqtəvi 
limitidir. Lakin bu nəticə yuxarıdakı suala cavab vermir.  

);(sup);(0 xfSxfS n
n

=  

işarə edək. x=0 qəbul edərək ,...)2,1);(()0;( =∈= nTCffSfT nn    
işarə edək.  

C(T) Banax fəzası olduğundan ( ∞f nəzərən) (9)-dan 
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alırıq ki, nT -lər C(T)-də təyin olunmuş məhdud xətti 
çevirmələrdir və  

∫
π

π−

=π≤ 1)(2
1

nnn DdttDT    (11) 

 
Göstərək ki,  

∞→∞→ nTn ,     (12) 
 

Bunun üçün (11) bərabərsizliyinin bərabərlik və  
 ∞→∞→ nDn ,1     (13) 

 
olduğunu göstərmək kifayətdir.  

(10)-nu əvvəlcə 2/ite -yə, sonra isə 2/ite− -yə vurub alınan 
ifadələri bir-birindən çıxaq. Nəticədə  

 
2sin

)2
1sin(

)( t
tn

tDn

+
=     (14) 

 
olur.  

Bütün həqiqi x-lər üçün xx ≤sin  olduğundan (14)-dən 
alırıq ki,  

∫ ∫ ∫ ∑

∫
π+

=

π

π− =

π

∞→
π

=ππ>π=

=+π>

)
2
1(

0 1 )1( 1
2

0
1

14sin12sin2

)2
1sin(2

n n

k

k

k

n

k

n

kdttkt
dtt

t
dttnD

 

 
Və bu da (13)-ün doğrulluğunu göstərir.  

n -i qeyd edək və 0)( ≥tDn  olduqda g(t)=1 və 0)( <tDn  
olduqda g(t)=-1 qəbul edək. C(T) )(1 TL -də hər yerdə sıx 
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olduğundan elə )(TCf j ∈  funksiyaları vardır ki, 1)(1 ≤≤− tf j  
və hər bir t üçün ).()( ∞→→ jtgf j   Onda majorant yığılma 
haqqında teoremə əsasən  

∫ ∫
π

π−

π

π−
∞→∞→

=−π=−π= 1)()(2
1)()(2

1lim)(lim nnnjjjnj
DdttDtgdttDtffT  

 
olur. Deməli, (11) bərabərlik münasibətidir və buradan da (12) 
münasibətini alırıq.  

İndi Banah-Şteynhaus teoremini }{ nT  ardıcıllığına tətbiq 
etsək, C(T)-də hər yerdə sıx olan müəyyən δG  tipli çoxluqdan 
olan hər bir f funksiyası üçün ∞=)0;(0 fS  olduğunu alarıq. Biz 
isbat prosesində sadəlik üçün x=0 qəbul etmişdik. Asanca 
görmək olar ki, eyni nəticə istənilən x üçün də doğrudur: 

Hər bir x ədədi üçün C(T)-də hər yerdə sıx elə δG  tipli 
)(TCEx ⊂  çoxluğu vardır ki, xEfxfS ∈∞=  ,);(0 .  

Xüsusi halda, hər bir xEf ∈  funksiyası üçün Furye sırası 
x nöqtəsində dağılır. Bu isə yuxarıda qoyulan sualın cavabının 
mənfi olduğunu göstərir.  

2.14.Sıraların cəmlənməsi məsələsi. Teplis teoremi. 
Bu bölmədə Banax-Şteynhaus teoreminin daha bir 

tətbiqini göstərəcəyik. Əvvəlcə həqiqi ədədlərdən ibarət 
ardıcıllıqların bəzi mühüm fəzaları haqqında qısa məlumat 
verək.  

 2.15. S fəzası. i, k natural ədədləri üçün 1, =ε ii  və 
)(0, kiki ≠=ε    işarə edək və 1, }{ =ε= kkiie  ünsürlərinin doğur-

duğu E həqiqi xətti fəzasına baxaq. Burada hər bir Ea∈  
ünsürü  

1,
1

≥∈αα=∑
=

mRea
m

i

i
iii            tam ədəddir, 
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şəklində təyin olunur. Belə a ünüsürü müəyyən m nömrəsindən 
sonra bütün hədləri sıfır olan həqiqi ədədlər ardıcıllığı təyin 
edir. Bu cür ardıcıllığı sonlu ardıcıllıq adlandırırlar. İstənilən 

Eba ∈,  ünsürləri arasındakı məsafəni  

∑
∞

= β−α+
β−α

⋅=
1 12

1),(
k kk

kk
kbad     (15) 

şəklində təyin edək. Burada ∑
=

≥∈ββ=
n

i

i
iii nReb

0

1,,   tam 

ədəddir. Qeyd edək ki, d(a,b)-ni təyin edən sıra əslində sonlu 
cəmdir.  

Aydındır ki, 
ба  ,демяли вя   0b)d(a,

 

k ==β−α⇒=
=≥

0
,0)0,0(,0),(

k

dbad
 

d(a,b)=d(b,a) oduğu aşkardır. Digər tərəfdən istənilən 
0,0 ≥β≥α  və 0≥γ  ədədləri üçün  

кккккк β−γ+γ−α≤β−αβ+
β+α+

α≤β+α+
β+α  ,111  

olduğundan ),(),(),( bcdcаdbаd +≤  alırıq. Burada Ec∈  və 

0,
1

≥γ=∑
=

pec
p

i
ii  tam ədəddir.  

Deməli, d(a,b) doğrudan da məsafədir və E bu məsafəyə 
nəzərən metrik fəza təşkil edir. Aydındır ki, bu fəza tam 
deyildir, yəni istənilən fundamental ardıcıllıq (Koşi ardıcıllığı) 
bu fəzada yığılmaya da bilər. E fəzasının tamamlanmasını S ilə 
işarə edək. Deməli, S bütün həqiqi ədədi ardıcıllıqlardan ibarət 
xətti fəzadır. Bu fəza (15) məsafəsinə görə tamdır (bax məsələ 
12) və burada yığılma koordinatlara görə yığılmailə üst-üstə 
düşür (bax məsələ 13).  

2.16.c fəzası. Yığılan həqiqi ədədlər ardıcıllıqlarının təşkil 
etdiyi fəzanı c ilə işarə edəcəyik. Bu fəzada ,...},...,,{ 21 nx ξξξ=  ün-
sürünün norması  

n
n

x ξ= sup      (16) 
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kimi təyin olunur. Əgər 0lim)1( =ξ∞<≤∈

→ nnp plx  ися     olar 

ki, bu da ∞⊂⊂ lclp  olduğunu göstərir. Burada ∞l  məhdud 
ədədi ardıcıllıqların (16) normasına nəzərən təşkil etdiyi 
normallaşmış fəzadır.  

Asanca göstərmək olar ki, c Banax fəzası təşkil edir.  
Tutaq ki, cx k ∈ξ= }{  üçün .lim kk

ξ=ξ
∞→

 S fəzasında olduğu 

kimi ke  ünsürlərinə baxaq. Aydındır ki, ,...).2,1( =∈ kcek   

∑
=

ξ=
n

k
kkn ex

1

 ünsürlərinə baxaq. Onda ∞→n olduqda 

k
nk

nxx ξ=−
>

sup  ifadəsi 0lim =ξ=ξ
→ kk

 halından başqa heç vaxt 

sıfra yaxınlaşmır.  
}1{=e ünsürünə baxaq. Bu ünsürün bütün hədləri 

vahiddir. 0suplim =ξ−ξ
>→ k

nkn
 olduğundan  

ξ−ξ=ξ−ξ−ξ−
>=

∑ k
nk

n

k
kk eex sup)(

1

 

 
Deməli, 

∑
∞

=

ξ−ξ+ξ=
1

)(
k

kk eex                  (17)  

 
c fəzasında təyin olunmuş hər bir kəsilməz f xətti funksionalı 
üçün (17)-dən alarıq: 

∑ ∑
=

∞

=
∞→

ξ−ξ+ξ=ξ−ξ+ξ=
n

k k
kkkkn

efefefefxf
1 1

).()()()()(lim)()(  

)(),( kk efef =α=α  və nk ≤ olduqda nksign kk >α=ξ ,  olduqda 
isə 0=ξk  qəbul edək. Onda  
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fxfx
n

k
k ≤α==ξ= ∑

=1

)(,0,1   

 
olar. Bu isə o deməkdir ki, 1}{ la k ∈α= .  

İndi tutaq ki, 1}{ la k ∈α=  və kk
ξ=ξ

∞→
lim . Onda  

∑
∞

=

αξ−ξ+ξ=
1

}{)(
k

kkaxf      (18) 

 
bərabərliyi kəsilməz xətti f funksionalını təyin edir. (18)-dən 
istifadə edərək, 

∑ ∑
∞

=

∞

=

αξ+α−ξ=
1 1

)()(
k k

kkkaxf   

 
yaza bilərik. Göstərmək olar ki,  

∑∑
∞

=

∞

=

α+α−=
11 k

k
k

kaf  

 
2.17. Cəmləmənin requlyar üsulu.  
Tutaq ki, Sx k ∈ξ= }{ . Müəyyən xətti çevirmələrlə }{ kξ  

ardıcıllığını yığılan ardıcıllığa çevirməyin mümkünlüyünü 
araşdıraq. Aşkardır ki, T belə çevirmədirsə, hər bir ck ∈ξ }{  
üçün ctT kk ∈=ξ }{}{  və R′ -də kkkk

t ξ=
∞→∞→

limlim  olmalıdır.  

Fərz edək ki, }{ ,knα  ədədi matrisi c-də təsir edən və  

}{}{}{)(
1

, k

n

k
knkknn tfxf ξα==ξ= ∑

=

 

 
kimi verilən nf  xətti çevirmələrini təyin edir və hər bir cx∈  
üçün aşağıdakı şərtlər ödənir: 
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a) ∑
∞

=

ξα
1

,
k

kkn  sırası istənilən n nömrəsi üçün yığılandır; 

b) ;)(
1

, c
k

kkn ∈ξα∑
∞

=

 

c) kkk
kknn

ξ=ξα
∞→

∞

=
∞→ ∑ lim)(lim

1
, . 

Bu halda deyəcəyik ki, }{ ,knα  matrisi requlyar cəmləmə 
ysulunu təyin edir.  

2.18. Teplis teoremi. }{ ,knα  matrisinin requlyar cəmləmə 
üsulunu təyin etməsi üçün aşağıdakı şərtlərin ödənməsi zəruri 
və kafidir.  

1. ∑
∞

=

∀+∞<α
1

,
k

kn n);(                     

2. ∑
∞

=

∀<α
1

,
k

kn n);(                         M  

3. İstənilən k üçün 0lim , =α
∞→ knn

 və ∑
∞

=
∞→

=α
1

, 1)(lim
k

knn
 

İsbatı. Tutaq ki, }{ ,knα  matrisi requlyar cəmləmə üsulunu 
təyin edir. Əvvəlcə fərz edək ki, }{ ka α=  və cx k ∈ξ= }{ . 
Aydındır ki, hər bir 1}{ la k ∈α=  ünsürü cx k ∈ξ= }{ üçün 

}{ kkξα  ardıcıllığı 1l -ə daxildir. Bu isə o deməkdir ki, ∑ ξα kk  
sırası yığılandır. Əksinə, fərz edək ki, istənilən cx∈  ünsürü 
üçün ∑ ξα kk sırası yığılandır. Göstərək ki, 1}{ lk ∈α . Doğrudan 
da asanca göstərmək olar ki,  

∑
=

ξα→
n

k
kkn xf

1

:  

 
inikası c fəzasında təyin olunan kəsilməz xətti funksionaldır.  
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Fərziyyəyə görə )}({ xfn  ardıcıllığı istənilən cx∈  üçün 1R -də 
yığılandır. Digər tərəfdən, c fəzası ∞l  fəzasının normasına 
nəzərən Banax fəzası təşkil etdiyindən 2.10.teoreminə əsasən  

∑
∞

=
∞→

ξα==
1

)(lim)(
k

kknn
xfxf  

 
kimi təyin olunan f funksionalı ∞l  fəzasında kəsilməz və 
xəttidir. Buradan isə 1}{ la k ∈α=  və ∑

=

α=
1k

kf  (bax məsələ 

16) olduğu alınır ki, bu da 1) şərtinin ödəndiyini göstərir.  
1) şərtinin ödəndiyini bilərək c-də təyin olunmuş  

∑ =ξα=
k

kknn nxf ,.....,2,1,)( ,     

 
kəsilməz xətti funksionallar ardıcıllığına baxaq. Bu ardıcıllıq 
istənilən cx∈  üçün yığılandır və  

∑α=
k

knnf , .  

 
Onda 2.10.teoreminə görə }{ nf  ədədi ardıcıllığı 

məhduddur. Bu isə 2) şərtinin ödəndiyini göstərir.  
Nəhayət, fərz edək ki, istənilən cx∈  üçün 

knnn
xf ξ=

∞→∞→
lim)(lim . 

 
Bu halda əvvəlcə ke  ünsürlərinə baxsaq, istənilən k 

nömrəsi üçün 0lim , =α
∞→ knn

olduğunu və ke  əvəzinə e ünsürünü 

götürsək, 
1lim , =α∑∞→ k

knn
 

 
olduğunu alarıq ki, bu da 3) şərtinin ödəndiyini göstərir.  
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İndi kafiliyi isbat edək. Tutaq ki, 1)-3) şərtləri ödənir. 
Onda  

∑ ξα=
k

kknn xf ,)(  

 
bərabərliyi ilə təyin olunan nf  funksionalı c-də kəsilməz və 
xəttidir və Mfn ≤ .  

)}({ xfn  ardıcıllığının istənilən cx∈  üçün yığıldığını gös-
tərmək üçün, bu ardıcıllığın c-də hər yerdə sıx müəyyən bir 
çoxluqdan olən hər bir x ünsürü üçün yığılmasını göstərmək 
kifayətdir. Belə sıx çoxluq rolunu ke və e ünsürlərinin c-də 
doğurduğu xətti altfəza oynayır. 3) şərti isə bunu təmin edən 
şərtdir. Bununla da Teplis teoremi tamamilə isbat olundu.  

 
 

§ 2-ə aid məsələlər 
1. δδ GF   вя   tipli çoxluqlara misal göstərin.  
2. Göstərin ki, ),[ ba  yarım intervalı eyni zamanda δδ GF   вя   

tipli çoxluqdur. 
3. Göstərin ki, 2.2.teoremində X və Y fəzalarından heç 

olmazsa biri normallaşmış fəza olmadıqda həmin teoremin 
a) şərtindən b) şərti cıxmaya da bilər.  

4. 2.3.təklifinin ikinci hissəsini, yəni təklifdə göstərilən 
çoxluğun daxili nöqtələrə malik olduğunu isbat edin. 

5. Elə },{ ρX  metrik fəzası tapın ki, bu fəzada 
}),(,:{),( ryxXyyrxS <ρ∈=  kürəsinin qapanması ryx ≤ρ ),(  

şərtini ödəyən bütün y ünsürlərini daxilinə almaya da bilər. 
6. Tutaq ki, X topoloji fəza, ϕ  isə X-də təyin olunmuş həqiqi 

funksiyadır. İstənilən α  həqiqi ədədi üçün })(:{ α>ϕ=α xxV  
çoxluqları açıqdırlarsa, ϕ  funksiyasına aşağıdan yarım 
kəsilməz funksiya deyilir. Göstərin ki, ϕ  və φ  aşağıdan 
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yarım kəsilməz funksiyaları, 0>c  ədədi üçün ψ+ϕ  və 
ϕc  funksiyaları da aşağıdan yarım kəsilməzdilər.  

7. Göstərin ki, 2.11.teoremində }{ nT  kəsilməz xətti operatorlar 
ardıcıllığının güclü yığılmasını müntəzəm yığılma ilə əvəz 
etmək olmaz. Müvafiq misal göstərməli. 

8. 2.11.teoremində 2) şərtinin ödənməsinin zəruriliyini isbat 
edin. 

9. 2.11.teoremində Y fəzasını tam olmayan normallaşmış fəza 
götürməklə bu teoremin hökmünü isbat etməyə cəhd edin. 
Bu zaman teoremdəki 2) şərtini hansı şərtlə əvəz etməyə 
diqqət edin. 

10.  2.11.teoremindəki 1) şərtinin  
( )XxxTn

n
∈∞<  sup  

 
 şərti ilə əvəz etməyin mümkünlüyü göstərin. 
11. Kəsilməz xətti operatorlar ardıcıllığının yığılma nöqtələri 

çoxluğunun ya bütün fəza, yaxud da birinci kateqoriyalı 
çoxluq olduğunu göstərin.  

12.  2.15-də təyin olunmuş S fəzasının orada verilən (15) 
məsafəsinə nəzərən tam olduğunu göstərin. 

13.  2.15-də təyin olunmuş S fəzasındakı yığılmanın 
koordinatlara görə yığılma ilə üst-üstə düşdüyünü göstərin.  

14.  S fəzasının separabel fəza olduğunu göstərin. 
15.  2.16-da təyin olunmuş c fəzasının Banax fəzası təşkil 

etdiyini göstərin. 

16.  Tutaq ki, ∑
∞

=

ξ=ξα=
1

},{,)(
k

kkk xxf    münasibəti ilə c 

fəzasında təyin olunan f funksionalı xətti və kəsilməz 
olduqda 

a) 1}{ la k ∈α= ;   b) ∑
∞

=

α=
1k

kf  

olduğunu göstərin.  
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17. Tutaq ki, }{,}{ 1 kk xla ξ=∈α=   və kk
ξ=ξ

→
lim . Göstərin ki,  

∑
∞

=

∈ξαξ−ξ+ξ=
1

1,,)()(
k

k Raxf  

 
bərabərliyi c fəzasında kəsilməz xətti funksional təyin edir və  

∑∑
∞

=

∞

=

α+α−α=
11 k

k
r

kf . 
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§3. Acıq inikas prinsipi 
 

Funksional analizin əsas prinsiplərindən biri açıq inikas 
prinsipidir. Bu prinsipə görə bəzi növ fəzalardan birinin 
digərinə kəsilməz xətti inikası açıq çoxluqları yenə də açıq 
çoxluqlara köçürür. Məlumdur ki, bu həmişə doğru deyildir. 
(bax məsələ 1). 

3.1.Açıq inikaslar. X topoloji fəzasından Y topoloji 
fəzasına təsir edən operatoru T ilə işarə edək. Xp∈ nöqtəsinin 
istənilən V ətrafı üçün T(V) çoxluğu Tp nöqtəsinin müəyyən 
ətrafını öz daxilində saxlayırsa, T inikasına p nöqtəsində açıq 
inikas deyilir. Əgər hər bir XU ⊂  açıq çoxluğu üçün T(U) 
çoxluğu Y-də açıq olarsa, T inikasına açıq inikas deyilir. 
Aydındır ki, T inikası ancaq və ancaq o vaxt açıqdır ki, o hər 
bir Xp∈ nöqtəsində açıq olsun. Buradan alırıq ki, bir xətti 
topoloji fəzadan digərinə xətti inikas ancaq və ancaq sıfır 
nöqtəsində açıq olduqda açıq olacaqdır.  

Onu da qeyd edək ki, X topoloji fəzasından Y topoloji 
fəzasına qarşılıqlı birqiymətli kəsilməz inikas ancaq və ancaq 
açıq olduqda homelmorfizm olacaqdır. 

3.2.Açıq inikas prinsipi. Tutaq ki, X Banax fəzası Y xətti 
Kolmoqorov (yəni 1T  aksiomuna malik) topoloji fəza və 

YXT →:  elə kəsilməz xətti inikasıdır ki, T(X) obrazı Y-də 
ikinci kateqoriyalı çoxluqdur. Onda 

a) T syüryektivdir (yəni T(X)=Y), 
b) T açıq inikasdır, 
c) Y Banax fəzasıdır. 
İsbatı. Əvvəlcə b)şərtindən a)-nın alındığını göstərək. 
Tutaq ki, }1:{ <= xxS . Aydındır ki, hər bir Xx∈  

ünsürü müəyyən n nömrəsi üçün nx <  şərtini ödəyir. Bu isə o 
deməkdir ki, həmin n nömrəsi üçün nSx∈ , yəni U

n

nSX = . 
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Buradan U
n

STXT )()( =  olduğunu alırıq. XS ⊂  açıq çoxluq, 

T açıq inikas olduğundan T(S) Y-də açıq çoxluqdur. İxtiyari 
Yy∈ ünsürü götürək. )(01 ∞→→ nyn  olduğundan müəyyən 

nömrədən sonra )(1 STyn ∈  olacaqdır. Biz burada bir nöqtədən 

ibarət }{y çoxluğunun Y-də məhdud və T(S)-in Y fəzasında 
sıfrın ətrafı olması faklarından istifadə etmişik. Deməli, 

)(SnTy∈ . Bu isə o deməkdir ki,  

U
n

XTSnTY )()( =⊂   

yəni T(X)=Y. 
İndi b) hökmünün doğruluğunu göstərək. Tutaq ki, 
XS ⊂ sıfır nöqtəsinin ixtiyari ətrafıdır. Biz göstərməliyik ki, 

YST ⊂)( çoxluğu Y fəzasındakı sıfır nöqtəsinin müəyyən 
ətrafını öz daxilində saxlayır. X fəzasında  

,...)2,1,0}2:{ =<= − nrxxS n
n (  

 
açıq kürələrinə baxaq. Fərz edək ki, 0>r  elə kiçikdir ki, 

SS ⊂0 . Göstərək ki,  
)()( 1 STST ⊂ ,      (1) 

 
və Y-də sıfrın elə V ətrafı vardır ki, 

)( 1STV ⊂       (2) 
 

Digər tərəfdən 122 SSS ⊂−  olduğundan  
)()()()()( 12222 STSTSTSTST ⊂−⊂−  

 
Bu axırıncı münasibət onu göstərir ki, (2) şərtini ödəyən V 

ətrafının varlığını )( 2ST  çoxluğun boş olmayan daxilə malik 
olması təmin edir. Digər tərəfdən 2S  sıfrın ətrafı olduğundan  
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U
∞

=

=
1

2)()(
k

SkTXT . 

Deməli, )( 2SkT çoxluqlarından heç olmazsa biri Y-də 
ikinci kateqoriyalı çoxluqdur. kyy →  inikası Y fəzasının öz-
özünə homeomorfizmi olduğundan )( 2ST  çoxluğu Y-də ikinci 
kateqoriyalı çoxluq təşkil edir. Buna görə də )( 2ST  qapanması 
boş olmayan daxili nöqtələrə malikdir.  

İndi (1) münasibətinin doğruluğunu isbat edək. İxtiyari 
)( 11 STy ∈  nöqtəsi götürək.  

Tutaq ki, müəyyən 1≥n  nömrəsi üçün )( nn STy ∈  nöqtəsi 

seçilmişdir. )( 11 ++ ∈ nn STy  seçilmə qaydasını verək. Yuxarıda 1S  
çoxluğu üçün apardığımız mühakiməni 1+nS  üçün təkrar etsək, 

)( 1+nST -in sıfrın heç olmazsa bir ətrafını daxilinə aldığını 
görərik. Buna görə də 

≠− + )())(( 1 nnn STSTy I ∅) 
 

Bu da onu göstərir ki, elə nn Sx ∈ nöqtəsi vardır ki,  

)( 1+−∈ nnn STyTx  
 

nnn Txyy −=+1  işarə edək. Deməli, )( 11 ++ ∈ nn STy  və bundan 
sonra də bu prosesi davam etdirək. 

Qurmaya görə nn
n

n xxxznrx +++=≥< − ...).1(2 21  işarə 
edək. Fərz edək ki, nm >  və nm zz − -ni qiymətləndirək. 

rrrxxzz nnmnmnnm 2
1...)2

11(
2

)
2
1...

2
1(... 111 =++<++<++=− +++  

 
Buradan isə )(0 ∞→→− nzz nm  alırıq ki, bu da }{ nz  

ardıcıllığının X Banax fəzasında fundamentallığını göstərir. 
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Deməli, Xx ,n ∈∞→→+++ ,...21 xxxx n . Belə ki, ,rx <  yəni 
SSx ⊂∈ 0 .  

∑ ∑
= =

++ −=−=
k

n

n

k
knnn yyyyTx

1 1
111)(  

 
və T operatoru kəsilməz olduğundan )(k ∞→→+ 01ky  olur 
ki, bu da )(1 STTxy ∈=  olduğunu göstərir, yəni (1) münasibəti 
doğrudur. Bununla da b) hökmünün doğru olduğunu göstərməli 
oluruq.  

İndi c) hökmünün doğruluğunu göstərək. 
},0:{ XxTxxN ∈==  işarə edək, yəni N=kerT. T 

kəsilməz xətti operator olduğundan N qapalı çoxluqdur. 
Məlumdur ki, X/N faktor fəzası Banax fəzası təşkil edir. İndi c) 
hökmünün doğru olduğunu göstərmək üçün X/N fəzasını bütün 
Y fəzasına homeomorf inikas etdirmək lazımdır. )(xπ ilə x 

)( X∈  ünsürünü daxilinə alan və N-ə nəzərən X fəzasının 
qonşuluq sinfini işarə edək; NXXNxx /:.)( →π+=π  inikası xətti, 
kəsilməz və açıqdır. Doğrudan da NXyx /)(),( ∈ππ   və λ  skalyar 
ədədi üçün  

)()(

),()()(

xx

yxyx
def

def

λπ=λπ

+π=π+π
 

 
qəbul etsək, π  inikasının xətti olduğunu görərik (bax məsələ 10).  

X fəzasındakı normanın doğurduğu topologiyanı τ  ilə 
işarə edək. Nτ -lə isə aşağıdakı ailəni işarə edək 

})(,/:{ 1 τ∈π∈=τ − ENXEEN  
 

Göstərmək olar ki, Nτ  X/N-də topologiyadır (bax məsələ 
11). Bu topologiyaya faktortopologiya deyilir. Buradan yəni 
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Nτ -in təyinindən π inikasının kəsilməzliyi alınır.(bax məsələ 
11). 

Tutaq ki, τ∈V . τ∈++=ππ− VNVNV  вя  ))((1  olduğundan 
π  açıq inikasdır. YNXf →/: inikasının Txxf =π ))((  kimi 
təyin edək. Aydındır ki, f xəttidir və N çoxluğu X/N-də sıfır 
ünsürü rolunu oynadığından f izomorf inikasdır.  

Digər tərəfdən, əgər YW⊂  açıq çoxluqsa, T kəsilməz və π  
açıq inikas olduqlarından ))(()( 11 wTwf −− π=  çoxluğu açıqdır. 
Deməli f kəsilməzdir. İndi əgər NXE /⊂  açıq çoxluqsa, π  
kəsilməz və T açıq inikas olduqlarından ))(()( 1 ETEf −π=  açıqdır. 
Başqa sözlə f inikası homeomorfizmdır. T(X)=Y olduğunu da 
nəzərə alsaq, c) münasibətinin doğru olduğunu görərik. Teorem 
isbat olundu.  

İndi açıq inikas prinsipinin bəzi mühum nəticələrini qeyd 
edək. 

3.3.Teorem. Tutaq ki, T operatoru X Banax fəzasından Y 
Banax fəzasına təsir edən kəsilməz xətti inikasdır. Onda, 

a) T syüryektivsə, açıqdır 
b) T biyektivsə (yəni qarşılıqlı birqiymətli və syüryektiv), 

onun kəsilməz tərsi var; 
c) b) şərti gdəndikdə elə 1c  və 2c  müsbət ədədləri vardır 

ki, istənilən Xx∈ ünsürü üçün xcTxxc 21 ≤≤  
bərabərsizlikləri doğrudur.  

d) 21 τ⊂τ  topoloqiyaları X xətti fəzasında },{ 1τX  və 
},{ 2τX  Banax fəzaları təyin edirlərsə, 21 τ=τ  olar.  

İsbatı. a) hökmü 3.2.teoremindən və Ber teoremindən (Y 
ikinci kateqoriyalıdır) alınır. b) hökmü bilavasitə a) şərtindən, 
c) isə b)-dən alınır. d)-nin isbatı üçün b)-ni },{ 1τX -dən },{ 2τX -
ə təsir edən eynilik inikasına tətbiq etmək kifayətdir. Teorem 
isbat olundu.  

3.4.Tutaq ki, X və Y normallaşmış fəzalar və YXT →:  
birqiymətli inikasdır. X×Y-lə X və Y fəzalarının düz hasilini işarə 
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edək. Məlumdur ki, X×Y fəzasının ünsürləri ),(},{ YyXxyx ∈∈  
cütlərindən ibarətdir. 

Asanca göstərmək olar ki, X×Y-də toplama və ədədə 
vurma əməllərini  

)2,1,,(
},{}{},{ 21212211

=∈∈
++=+

iYyXx
yyxxyxyx

ii

def

 

və  

},{},{ yxyx
def

αα=α  
 
(α -skalyar kəmiyyət, YyXx ∈∈ , ) kimi təyin etsək, X×Y düz 
hasili xətti fəza təşkil edir. X×Y-də normanın 

YX

def
yxyx +=},{     (3) 

 
şəklində vermək olar.  

},},:}{,{{)( TxyXxYyxyxT =∈=Γ  
 

çoxluğuna T operatorunun qrafiki deyilir.  
3.5.Teorem. Tutaq ki, X və Y Banax fəzaları və YXT →:  

xətti inikasdır. T-nin məhdud olması üçün zəruri və kafi şərt 
)(TΓ  qrafikinin qapalı olmasıdır.  
İsbatı. Tutaq ki, )(TΓ  qrafiki qapalıdır. Əvvəlcə qeyd 

edək ki, (3) normasına nəzərən X×Y Banax fəzası təşkil edir. 
Digər tərəfdən T xətti olduğundan )(TΓ  çoxluğu X×Y Banax 
fəzasında xətti alt fəzadır. )(TΓ  qrafiki qapalı olduğundan )(TΓ  
özü TxxTxx +=},{  normasına nəzərən Banax fəzası təşkil 
edir.  

Aşağıdakı inikasları təyin edək:  
)(,},{:,},{: 21 XxTxTxxPxTxxP ∈→→     
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Aydındır ki, 1P  biektiv kəsilməz və 2P  kəsilməz 
inikaslardır. 1

12
−= PPT o  olduğundan T özü də kəsilməzdir.  

Teoremin tərs hökmünün isbatı oxucuya tapşırılır.  
 
 

§ 3-ə aid məsələlər 
 

1. Xətti və kəsilməz olmayan inikas açıqdırmı? 
2. Tutaq ki, A operatoru X normallaşmış fəzasından Y 

normallaşmış fəzasına təsir edən xətti kəsilməz 
inikasdır. A inikası həmişə açıqdırmı? 

3. İsbat edin ki, ],[1 baC  fəzası ],[ baC  fəzasında bir altfəza 
kimi birinci kateqoriyalı çoxluqdur.  

4. ],[],[: 1 baCbaCA →  operatoru )()( txtAx =  kimi təyin 
olunmuşdur. A operatoru açıq inikasdırmı? 

5. İsbat edin ki, xətti topoloji fəzada istənilən sonlu çoxluq 
məhduddur.  

6. 1T  aksiomuna malik olmayan, yəni Kolmoqorov tipli 
olmayan topoloji fəzaya misal göstərin.  

7. Topoloji xətti fəzanın M çoxluğu sıfrın istənilən U 
ətrafına görə elə 0>s  ədədi varsa ki, hər bir st >  üçün 

tUM ⊂  xassəsinə malikdirsə, onda M çoxluğuna 
məhdud çoxluq deyilir. İsbat edin ki, M çoxluğunun 
məhdud olması üçün zəruri və kafi şərt istənilən 

Mxn ⊂}{  ardıcıllığı və sıfra yığılan istənilən müsbət 
}{ nα  ədədi ardıcıllığı üçün 0→α nnx  olmasıdır.  

8. Tutaq ki, Y Kolmoqorov tipli topoloji xətti fəza və y bu 
fəzanın ixtiyari ünsürüdür. İsbat edin ki, istənilən 
müsbət və sıfra yığılan }{ nα  ədədi ardıcıllığı üçün 

0→α yn .  
9. Tutaq ki, }{ nS  3.2.teoreminin isbatında təyin olunmuş 
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kürələrdir. İstənilən n nömrəsi üçün 111 −++ ⊂− nnn SSS  
olduğunu göstərin.  

10.  3.2.teoreminin isbatında təyin olunan π  kanonik 
inikasının xətti, kəsilməz və açıq olduğunu göstərin.  

11.  3.2.teoreminin isbatında təyin olunan Nτ  ailəsinin X/N 
faktor fəzasında topologiya təşkil etdiyini göstərin.  

12.  Tutaq ki, X və Y normallaşmış fəzalardır. X×Y-lə bu 
fəzaların düz hasililni işarə edək. XxY-də toplama və 
ədədə vurma əməllərini  

  
)2,1,,(

},{}{},{ 21212211

=∈∈
++=+

iYyXx
yyxxyxyx

ii

def

 

və 

},{ yx αα=α
def

y}{x,   
 

(α -skalyar kəmiyyət, ), YyXx ∈∈  kimi təyin etdikdə X×Y 
fəzasının xətti fəza təşkil etdiyini göstərin.  

13. 12-ci məsələdən istifadə edərək X×Y fəzasında normanı  

yx

def
yxyx +=},{  

 
 kimi təyin etməyin mümkünlüyünü göstərin.  
14. X və Y Banax fəzaları olduqda X×Y düz hasilinin 13-cü 

məsələdəki normaya nəzərən Banax fəzası təşkil etdiyini 
göstərin.  

15. 3.5.teoremində təyin olunmuş 1P  inikasının biyektiv, 2P  
inikasının kəsilməz olduğunu göstərin.  

16. 3.5.teoremini tam isbat edin.  
17. Tutaq ki, X xətti topoloji fəzadır. Əlavə fərz edək ki, bu 

fəzadakı topologiya müəyyən invariant p məsafəsinin 
doğurduğu topologiya olmaqla p məsafəsinə görə tamdır. 
Belə X fəzasına F  tipli fəza deyilir. 3.2.teoremini (yəni açıq 
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inikas prinsipini) X fəzası F tipli olduqda isbat etməli.  
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§4. Lokal qabarıq vektor fəzalar 
 

Bu bölmədə biz lokal qabarıq vektor fəzalarda yuxarıda 
göstərilən üç prinsipin ümumiləşmələrini verəcəyik.  

4.1. Xətti metrik fəzalarda qapalı qrafik haqqında 
teorem. Əgər E vektor fəzasında topologiya verilmişdirsə və 
cəbri əməllər (vektorların toplanması və ədədə vurulması) bu 
topologiyaya görə kəsilməzdirlərsə, onda bu fəza xətti topoloji 
fəza (t.f.) adlanır. Belə fəzalar arasında ən mühüm fəzalar tam 
metrik t. fəzalar, ümumiyyətlə tam metrikləşən l.t. fəzalardır. 
Əgər topoloji fəzada ilkin topologiya ilə üst-üstə düşən 
(metrikaya görə açıq çoxluqlar sinfi ilkin açıq çoxluqlar sinfi 
ilə üst-üstə düşsün) topologiya verəcək metrika təyin etmək 
mümkündürsə və əlavə olaraq tələb edilsə ki, fəza bu metrikaya 
görə tamdır, onda bu fəza tam metrik l.t. fəza adlanır. Növbəti 
paraqraflarda Banax fəzası əmələ gətirməyən tam metrik l.t. 
fəzalara misallar göstərəcəyik. Bu cür fəzalarda xətti inikaslar 
haqqında ən mühüm teoremlərdən birini qapalı qrafik haqqında 
Banax teoremi təşkil edir.  

Tərif. Tutaq ki, E və F topoloji (xətti olmaları vacib deyil) 
fəzalardır və tutaq ki, T E-dən F-ə təsir edən, D(T) təyin oblastına 

malik inikasdır. Əgər )}(),(:),{()( eTfTDefeTG
def

=∈=  çoxluğu 
topoloji ExF fəzasında qapalıdırsa, onda deyəcəyik ki, T 
inikasının G(T) qrafiki qapalıdır.  

Xatırladaq ki, ExF fəzasında asıq çoxluqlar UxV şəkilli 
bütün çoxluqlara və onların bütün mümkün olan birləşmələrinə 
deyilir ki, burada U, E, V və F fəzasında açıq çoxluqdur və 
ixtiyari M və N çoxluqları üçün MxN simvolu NnMm ∈∈ ,  
elementlərini bütün mümkün olan (m,n) cütləri çoxluğunu ifadə 
edir.  

Aşağıdakı təklif doğrudur.  
Teorem 1. (Banax; qapalı qrafik haqqında). Tutaq ki, E 

və F metrikləşən xətti topoloji fəzalardır, belə ki, F tamdır, D 
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isə E-də ikinci kateqoriyalı xətti çoxluqdur. Tutaq ki, T D-də 
təyin olunmuş, qiymətləri F-də yerləşən xətti inikasdır. Əgər T 
inikasının G(T) qrafiki qapalıdırsa, onda T inikası kısilməzdir 
və onun D təyin oblastı bütün E fəzası ilə üst-üstə düşür.  

Bu teoremin isbatı Ber teoreminə əsaslanır. Sıfırın ixtiyari 
FV ⊂  ətrafı üçün alarıq  

U U
∞

=

∞

=

−−−− ∈∈====
1 1

1111 }):{)(()()()(
n n

VTxDxVTDFTnVTVnT  

 
D çoxluğu E-də ikinci kateqoriyalı çoxluq olduğundan, onda 
hər hansı M üçün )(1 VmT −  çoxluğu boş olmayan daxilə 

malikdir: int )(1 VmT − ≠ ∅. eme 1−→  inikası topoloji oldu-
ğundan, onda  

1−m int )(1 VmT − = ≠− )(int 1 VT ∅   (1) 
 
F fəzasında toplama əməlinin kəsilməzliyinə görə sıfırın elə 

FV ⊂0  ətrafı var ki,  

0000 VVVVV −=+⊃      (2) 
 

Fərz etmək olar ki, 0V  ətrafı sıfıra nəzərən simmetrik 
çoxluq əmələ gətirir: 00 VV =− .  

Təkrarən F fəzasında toplamanın kəsilməzliyindən, 
həmçinin T inikasının xəttiliyindən istifadə edərək, (1), (2) 
münasibətlərindən alarıq: 

0)(int)(int)()()( 0
1

0
1

0
1

0
11 ⊃−⊃−⊃ −−−−− VTVTVTVTVT  

 
Beləliklə, sıfırın ixtiyari FV⊂  ətrafı üçün )(int0 1 VT −∈ . 

Doğrudan da, sıfırın ixtiyari FV ⊂  ətrafı üçün sıfırın elə 
EU ⊂  ətrafı var ki, )(1 VT −  çoxluğu U-da sıxdır (məsələn U 
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ətrafı olaraq )(int 1 VT −  götürmək olar). Biz qəbul etdik ki, E və 
F fəzaları metrikləşəndir. Yaxşı məlumdur ki, əgər xətti 
topoloji fəza metrikləşəndirsə, onda bu fəzada metrikanı 
sürüşməyə nəzərən invariant qəbul etmək olar, başqa sözlə 
d(x,y)=d(x-y,0). Tutaq ki, (.,.)Ed  və (.,.)Fd uyğyn olaraq E-də və 
F invariant metrikadırlar; ixtiyari Eu∈ üçün )0,(udu EE =  
ixtiyari Fv∈  üçün )0,(vdv FF = götürək. Ümumiyyətlə desək, 

FE ⋅⋅ ,  funksiyaları norma əmələ gətirmirlər, lakin üçbucaq 
bərabərsizliyini ödəyirlər )()()( FEFEFE uuuu ′+=′+  və bu 

funksiyalar )0(0 →−→− FnEn uuuu  olduqda, onda və ancaq 
onda uun → mənasında E-də (F-də) topologiya təyin edirlər. 
Bu işarələmələrdən istifadə edərək əvvəlki abzasdakı təklifi 
aşağıdaki kimi ifadə edə bilərik.  

Hər bir 0>r  üçün elə 0>s var ki, ixtiyari 0>ε  və 
se E <  şərtini ödəyən ixtiyari Ee∈  elementi üçün elə De∈  

elementi tapmaq olar ki, ,, seese EE <−<  və ε<FTe  
ödənilsin.  

Tutaq ki, nr  ardıcıllığı 1
1

2rr
n

n <∑
∞

=

 şərtini ödəyən ixtiyari 

müsbət ədədlər ardıcıllığıdır. Hər bir n (n=1,2,…) üçün ns  ilə 
yuxarıda deyilən mənada −nr ə uyğun hər hansı ədədi işarə 
edək. Ümumiliyi pozmadan qəbul etmək olar ki, }{ ns  ardıcıllığı 
azalır və sıfra yaxınlaşır: 0↓ns . Tutaq ki, 100, see E <  şərtini 
ödəyən ixtiyari elementdir. Yuxarıda ifadə olunmuş təklifə 
əsasən elə De ∈1  elementi var ki,  

  1111 )(, reTse FE <<  
və  

210 see E <−  
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Təkrarən xatırladılan təklifə diqqət yetirərək belə nəticəyə 

gəlirik ki, elə De ∈2  elementi var ki,  
 2222 )(, reTse F <<  

və 
.)( 3210 seee E <−−  

 
Belə mühakiməni lazım olan sayda edərək belə bir 

nəticəyə gəlirik ki, hər bir n ədədi üçün elə Den ∈  elementi var 
ki,  

 nFnnn reTse << )(,  
və 

1110 )...( +− <−−−− nEnn seeee  
 

nn uee =++ ...1  qəbul edərək Dueu nnn ∈→
∞→

,0  alırıq və T 

inikasının xəttiliyinə görə )(...)()( 1 nn eTeTuT ++= .  

∑ ∑
∞

=

∞

=

<<
1

1
1

2)(
n n

nFn rreT  

 
və F tam olduğundan, onda 0)(lim fuT n =  var, belə ki 12rf < . 
Hər bir n üçün )())(,( TGuTn n ∈  alırıq, şərtə görə T 
operatorunun G(T) qrafiki qapalı olduğundan, onda 

),())(,lim(),( 00 TGuTufe nn ∈=  başqa sözlə )( 00 eTf = . Deməli, T 
operatoru 1re E <  kürəsinin hər bir 0e  nöqtəsində təyin 
olunmuş, başqa sözlə bu kürə D oblastında yerləşir. Fərziyəyə 
görə D çoxluğu xətti olduğundan, onda buradan çıxır ki, o 
bütün E fəzası ilə üst-üstə düşür. Biz gördük ki, hər bir 01 >r  
üçün elə 01 >s  var ki, əgər 10 se E <  isə .2)( 10 reT F <  Bu onu 
ifadə edir ki, T inikası sıfır nöqtəsində kəsilməzdir. Lakin xətti 
inikas sıfır nöqtəsində kəsilməzdirsə, o bütün fəzada 
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kəsilməzdir. Teorem isbat olundu.  
4.2.Banaxın digər teoremləri və onların qapalı qrafik 

haqqındakı teoremlə əlaqəsi. Bu paraqrafda söhbət gedən bü-
tün fəzalar xətti metrikləşmiş tam fəzalar əmələ gətirilər. Qrafik 
haqqındakı teoremdən Banaxın aşağıdaki iki fundamental 
teoremi asanca alınır.  

Teorem 2 (Banax). Tutaq ki, FET →: tam metrikləş-
miş x.t. E fəzasından metrikləşmiş x.t. F fəzasına təsir edən, 

qiymətlər oblastı )()( ETTR
def
= , F fəzasında ikinci kateqoriyalı 

çoxluq əmələ gətirən xəti kəsilməz inikasıdır.  
Onda  

1. R(T)=F; 
2. ixtiyari 0,}{ →⊂ nn fFf ardıcıllığı üçün elə Een ⊂}{  

ardıcıllığ var ki, 0→ne  və .nn fTe =  
İsbatı. Qapalı qrafik haqqanda teoremdə olduğu kimi, 

qəbul edə bilərik ki, E və F fəzaları, sürüşməyə nəzərən 
invariant qalan metrika ilə təyin olunmuşlar. T inikasının 
xəttiliyinə və kəsilməzliyinə görə }0:{)0(1 =∈== − TxExTN  
çoxluğu (T inikasının nüvəsi) E-də qapalı alt fəza əmələ gətirir. 

Ona görə NEH
def

/= faktorı fəzası həmçinin tam metrikləşmiş 
fəza əmələ gətirir; H-da invariant metrikanı  

Neheh Ehe

def

+==
∈

,inf  

 
kimi təyin edək.  

T inikası qarşılıqlı birqiymətli kəsilməz FHT →:0  inikası 
formalaşdırır. 1

0
−T  inikası ikinci kateqoriyalı FTR ⊂)(  çoxlu-

ğunda təyin edilmişdir və qapalı FxHTG =− )( 1
0  qrafikinə malikdir. 

Həqiqətən, tutaq ki 0
1

00,),( hfThffTRf nnnn →=→∈ − . 0T  operatorunun 
kəsilməzliyinə görə 0ThThn → . Lakin 0ffTh nn →= , ona görə 
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00 fTh = , başqa sözlə, )(),(, 1
0000

1
0

−− ∈= TGgffTh  və )( 1
0
−TG  

qrafikinin qapalılığı isbat olundu. Deməli, əvvəlki paraqrafdakı 
teoremə uyğun olaraq 1

0
−T  operatoru bütün F fəzasında 

verilmişdir və kəsilməzdir. Bu isə isbat edilən teoremin 1,2 
təkliflərinə uyğundur.  

Teorem 2. (tərs operator haqqında Banax teoremi). Tutaq 
ki, T xətti, kəsilməz və E fəzasından F fəzasına təsir edən 
inikasdır (başqa sözlə, D(T)=E, R(T)=F), belə ki, E və F tam 
metrikləşmiş xətti topoloji fəzalardır. Onda 1−T  tərs inikası 
həmçinin kəsilməzdir.  

İsbatı. Aydındır ki, qapalı təyin oblastlı bütün kəsilməz 
inikaslar qapalıdır (başqa sözlə, qapalı qrafikə malikdir). 
Xüsusi halda T inikası qapalıdır. Deməli, həmçinin 1−T  inikası 
qapalıdır. 1−T  ikinci kateqoriyalı R(T)=F çoxluğunda 
verildiyindən, o da kəsilməzdir.  

Qapalı qrafik haqqında teoremin nəticəsi kimi aşağıdakı 
təklifi alırıq.  

Teorem 3 (Hellinger və Teplis). Tutaq ki, A operatoru E 
Hilbert fəzasında verilmiş operatordur. Əgər A operatoru bütün 
fəzada verilmişdirsə, onda o kəsilməz operatordur. (Əgər E 
fəzasında təyin edilmiş A operatorunun təyin oblastından 
götürülmüş ixtiyari u, ν üçün (Au, ν)=(u,Aν) ödənilərsə, ona 
simmetrik operator deyilir). 

İsbatı. Simmetriklik şərtinə görə  
 (Au,v)=(u,Av) Evu ∈, .    (3) 

 
Tutaq ki, 0uun →  və 0vAun → . İxtiyari ν elementi üçün 

alarıq  
),(),(),lim(),lim(),( 000 vAuAvuAvuvAuvv nn ====   

 
Burada 00 vAu = . Beləliklə, A operatoru qapalıdır və 

deməli, kəsilməzdir.  
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4.3.Bixətti formalar. Bu paraqrafda tam metrikləşmiş 
xətti topoloji fəzalarda verilmiş, ayrılıqda hər bir arqumentinə 
görə kəsilməz olan bixətti formaların kəsilməzliyi haqqında çox 
vacib olan Mazur və Orliç teoremini isbatını şərh edəcəyik.  

Əvvəlcə ixtiyari topoloji vektor E və F fəzalarında bixətti 
formalara aid sadə bir teoremi isbat edək.  

Teorem 1. Tutaq ki, CfeBfeFEB ∈→⊇× ),(),(: - 
xətti topoloji E və F fəzalarında verilmiş bixətti formadır. B 
formasının kəsilməzliyi, onun hər hansı FEVU ×⊂×  açıq 
çoxluğunda məhdudluğuna ekvivalentdir.  

İsbatı. Kifayətdir isbat edək ki, məhdudluqdan 
kəsilməzlik çıxır və ya ExF∈)0,0(  nöqtəsində kəsilməzlikdən 
məhdudluq çıxır.  

Beləliklə, şətrləşməyə görə  
FVfEUe ⊂∈⊂∈ ,  olduqda MfeB <),( .  (1) 

 
burada U və V hər hansı açıq çoxluqlardır.  

B formasının bixəttiliyinə görə, ümumiliyi pozmadan 
qəbul etmək olar ki, U və V çoxluqları sıfırın tarazlaşmış 
ətraflarıdır.  

,inf,inf
0

0
>β

>α β∈α∈
β=α=
Vf

def

VUe

def

Ue f        götürək. 

 
Onda 1<Ue  olduqda Ue∈  və 1<Vf  olduqda Uf ∈ . 

Deməli, əgər FfEe ∈∈ ,  və 0,0 ≠≠ VU fe  isə, onda  

10,, <ν<∈ν∈ν     f VfUe
e

VU

. 

 
(1)-əsasən  

Mfe
eB

VU

<νν ),( f  
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Harada ki,  

VU feMfeB ⋅≤),(           (2) 
Qeyd edək ki, əgər VU fe ⋅  kəmiyyətlərindən heç 

olmasa biri sıfra bərabərdirsə, onda B(e,f)=0. Doğrudan da, əgər 
məsələn 0=Ue  isə, onda ixtiyari natural n üçün Une∈ , harada 
ki,  

,1),(1),( MnfneBnfeB ≤=  

deməli B(e,f)=0, yəni (2) düsturu ixtiyari FfEe ∈∈ ,  üçün 
doğrudur. (2) münasibətindən taparıq ki,  

)(),(),( VUVUVU fefefeMfeBffeeB ∆⋅∆+⋅∆+∆⋅≤−∆+∆+  
 
Bu da B formasının kəsilməzliyini isbat edir.  

Tərif. Əgər ixtiyari qeyd olunmuş 0e  və 0f  elementləri 
üçün  

),()(),,()( 00
0

0
feTfTffeTeTe

def
e

def

f =→=→   
 
inikasları kəsilməzdilərsə, onda ),(),( feTfe → inikası ayrı-
ayrılıqda kəsilməz adlanır.  

Teorem 2 (Mazur və Orliç). Tutaq ki, E və F xətti 
metrikləşən topoloji fəzalardır, belə ki, heç olmazsa onlardan 
biri tamdır. Əgər B bixətti forması  

CfeBfeExF ∈→⊃ ),(),(  
 
ayrı-ayrılıqda kəsilməzdirsə, onda o kəsilməzdir.  

İsbatı. Tutaq ki, E tam fəzadır. Tutaq ki, nn VU ×  sıfırın 
FE × -də ətraflar bazisidir.  

1),(:{ ≤∈= feBEeSn  bütün }nVf ∈  (3) 
 
Başqa sözlə, 
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}1),(:{ ≤∈=
∈
I

nVf
n feBEeS . 

 
)(., fB  funksiyasının kəsilməzliyindən çıxır ki, nS  

çoxluqları qapalıdır, ya da onlar qapalı çoxluqların 
kəsişmələridir. İxtiyari Ee∈  elementinə baxaq: ,.)(eB - xətti 
kəsilməz funksional olduğundan, onda o məhduddur və ona 
görə elə FVk ⊂  ətrafı var ki,  

1),( ≤feB  olduqda Vfk ∈     (4) 

(3) və (4) münasibətlərindən çıxır ki, U
∞

=

=
1

.
n

nSE Ber 

teoreminə əsasən, nS  çoxluqlarından heç olmazsa biri, məsələn 

0nS , K açıq kürəsini özündə saxlayır. Onə görə (3)-ə uyğun 
olaraq  

1),( ≤feB  olduqda 
0

),( nVKfe ×∈ və teorem 1-ə əsasən 
belə nəticəyə gəlirik ki, B forması kəsilməzdir.  

Qeyd. Əgər C kompleks müstəvisini ixtiyari xətti topoloji  
L fəzası ilə əvəz etsək teoremin nəticələri öz gücündə qalır.  

Həmçinin qeyd edək ki, E və F xətti qabarıq fəzalarında 
verilmiş B(.,.) bixətti forması onda və yalnız onda kəsilməzdir 
ki, elə FE ⋅⋅ ,  yarımnormaları və 0>M  ədədi var ki, ixtiyari 

Ee∈  və Ff ∈  üçün  

FE feMfeB ≤),(     (5) 
 

Bunun isbatı ondan çıxır ki, (5) şərtini ödəyən B forması 
açıq FEfFfeFe EE ×⊂<∈×<∈ }1:{}1:{  çoxluğunda 
məhduddur.  

4.4.Lokal qabarıq vektor fəzalar. Bu və növbəti 
paraqraflar mövzuya aid olan faktlara və təriflərə uyğun 
topoloji anlayışlara malikdirlər.  
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Tutaq ki, E fəzası U çoxluqlar sistemi ilə təyin edilən τ  
topologiyalı topoloji fəzadır; U çoxluqları E fəzasının açıq 
çoxluqları adlanırlar. τ∈U  yazılışı onu ifadə edir ki, U 
çoxluğu τ  topologiyasında açıq çoxluq əmələ gətirir. ES ⊂  
çoxluğunu özündə saxlayan E fəzasının hər bir SS ⊃1 açıq 
çoxluğu bu çoxluğun ətrafı adlanır. (Doğrudan da, bu 
terminologiyaya əsasən ətrafların açıq çoxluq olması vacib 
deyil; açıq çoxluq özünün hər bir elementinin ətrafını əmələ 
gətirir. 

Biz qısa yazılışlar üçün əlverişli simvollardan (Kuratovski 
tərəfindən daxil edilmiş) istifadə edəcəyik.  

∏∏
τ∈ ∈U Ux

∑
αα∈

α ⊂∈
}{

}(
UU

UUx  

 
isə onda E fəzasının açıq altçoxluqlarının }{ αU  ailəsi E fəzasının τ  
topologiyasının bazisi adlanır. Əgər x ixtiyari deyil, qeyd olunmuş 
nöqtə olarsa, onda }{ αU , x nöqtəsinin ətraflar bazisi adlanır. Əgər E 

metrik fəzadırsa, onda }),(:{),( ryxdEyrxK
тяр

<∈=  kürəsi, harada ki, 
r-rasional ədəddir, x nöqtəsinin ətraflar bazisini əmələ gətirir. 
Deməli, metrik fəzada hər bir nöqtə hesabi sayda ətraflar 
bazisinə malikdir.  

x nöqtəsinin }{ αU  ətraflar bazisi aşağıdakı şərtlərlə 
xarakterizə olunur: 

a) )(xUx α∈  
b)  ∑∏ ⊂

)(
213

)(),( 321

)),()()((
xUxUxU

xUxUxU I  

c) ∑∏
αα

αα
∈

⊂
)(2

12

1

))()((
yUUy

xUyU  

 
Tərsinə, əgər hər bir Ex∈ nöqtəsinə qarşı a),b),c) 

şərtlərini ödəyən )}({ xUα  ailəsi qarşı qoyulmuşdursa, onda E 
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fəzasında τ  topologiyası daxil etmək olar ki, açıq çoxluqlar bü-
tün mümkün olan U(x) çoxluqlarının birləşmələri kimi olsunlar. 
Onda )}({ xUα  ailəsi belə təyin edilmiş topoloji )(τE  fəzasında 
bazis əmələ gətirir. Bu qeyd E vektor fəzasında, )(xUα  
çoxluğunun, sıfır elementini özündə saxlayan və a), b), c) 
şərtlərini ödəyən )(xUα  ailəsi ilə verilən topologiya təyin 
etməyə imkan verir. Ee∈  elementinin { })(eUα  ətraflar bazisini  

}:{)( ααα ∈+=+= UxxeUeeU  
 

münasibəti ilə təyin edirik. Bundan sonra biz ancaq C kompleks 
ədədlər meydanında vektor fəzalara baxacağıq. Oxucu uyğun 
təklifləri həqiqi fəzalarda ( 1R  meydanında təyin edilmiş fəza) 
asanlıqla göstərə bilər. Əgər ixtiyari Wee ∈21, elementləri və 

121 ≤α+α  şərtini ödəyən ixtiyari C∈21,αα  ədədləri üçün 

2211 ee α+α  xətti kombinasiyası W -yə daxildirsə, onda EW ⊂  
çoxluğu mütləq qabarıq adlanır. Qeyd edək ki, mütləq qabarıq 
çoxluq, qabarıq çoxluq, həmçinin tarazlaşmış çoxluq (başqa 
sözlə, əgər 1≤α  isə hər bir e elementi ilə yanaşı eα  
elementini özündə saxlayır) əmələ gətirir və deməli, sıfra 
nəzərən simmetrikdir. Əksinə, hər bir qabarıq tarazlaşmış 
çoxluq mütləq qabarıq çoxluq əmələ gətirir.  

EV ⊂  çoxluğunu özündə saxlayan ən kiçik mütləq 
qabarıq çoxluq, V çoxluğunun mütləq qabarıq örtüyü adlanır və 

VΓ kimi işarə olunur. Asanlıqla görmək olar ki, ixtiyari V 
çoxluğu üçün mütləq qabarıq örtük var və bu örtük bütün 
mümkün olan sonlu sayda ∑αe  xətti kombinasiyalardan 

ibarətdir, harada ki, Vek∈  və .1≤α∑ k  
Göstərmək olar ki, əgər AV ∈αα}{  E fəzasının mütləq 

qabarıq altçoxluqlarının ixtiyari ailəsidirsə, onda onların U
A

V
∈α

α  
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birləşmələrinin mütləq qabarıq örtlüyü, bütün ∑
∈α

ααα
A

e  xətti 

kombinasiyaların çoxluğu ilə üst-üstə düşür, harada ki, 
1, ≤α∈ ∑

∈α
ααα

A
Ve , belə ki, ancaq sonlu sayda indekslər üçün 

.0≠αα  Bu mütləq qabarıq örtüyü hərdən ααΓ V  simvolu ilə 
işarə edirlər (onu αV  çoxluğunun αΓV  kimi işarə olunan mütləq 
qabarıq örtüyü ilə mütləq qabarıq αV  çoxluğunun özü sonuncu 
ilə üst-üstə düşdüyündən qarışdırmaq lazım deyil). 

Analizin çoxlu problemləri normallaşmış fəzalarda 
araşdırılmalarına baxmayaraq, Banax fəzaları sinfi elementar 
analizin bəzi faktlarını əhatə etmir.  

Məsələn, lokal kompakt olub, lakin kompakt olmayan 
fəzalarda verilmiş ∞

=⋅ϕ 1)}({ nn  funksiyalar ardıcıllığının sanki 
müntəzəm yığılması anlayışına baxaq. (Xatırladaq ki, əgər hər 
bir Xx∈ nöqtəsi kompakt ətrafa malikdirsə, onda X fəzası 
lokal kompakt adlanır. { } 1)( =⋅ϕ nn  ardıcıllığı hər bir XK ⊂  
kompakt çoxluğunda müntəzəm yığılırsa, onda bu ardıcıllıq X 
fəzasında sanki müntəzəm yığılan adlanır. Hər bir kompakt 

XK ⊂ alt çoxluğuna qarşı biz, C(X) kəsilməz funksiyalar 
fəzasında kp  yarımnormasını qarşı qoya bilərik (həmçinin 
«psevdonorma» termini də istifadə olunur): 

)(sup)()( xpXC
Kx

def

k ϕ=ϕ→ϕ⊃
∈

   (1) 

 
kp  funksiyası həqiqətən yarımnorma əmələ gətirir, başqa sözlə, 

o mənfi deyildir və aşağıdakı şərtləri ödəyir: 
1. XvuvPuPvuP kkk ∈+≤+ ,),()()(  
2. CvPuP kk ∈αα=α ),()(  

Lakin o, norma əmələ gətirmir, belə ki, 0)( =ϕkp  
bərabərliyi həmçinin 0≠ϕ  halında da ödənilə bilər. K 
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çoxluğunda sıfra bərabər olan, lakin eynilik kimi sıfra bərabər 
olmayan kəsilməz funksiyalar var. 

Metrikləşən xətti fəzalar daha geniş xətti topoloji fəzalar 
sinfi təşkil edirlər. Lakin bir tərəfdən bu sinif kifayət qədər 
ümumi deyil, ya rastlaşdığımız fəzaları, məsələn ümumiləşmiş 
funkiyalar nəzəriyyəsindəki fəzaları əhatə etmir, digər tərəfdən 
bu sinif olduqca qenişdir, ya da hər hansı patoloji hadisələr 
yaradır: hər bir xətti kəsilməz funkionalı eynilikcə sıfır olan 
xətti metrik fəzalar var. Bu fikirlər C.fon Neymanı və ondan 
asılı olmayaraq 1935-ci ildə S.Mazuru lokal qabarıq vektor 
fəzalar anlayışına gətirmişdir. İndi iki ekvivalent tərif verək. 
Birincisi yarımnorma anlayışından, ikincisi qabarıq çoxluq 
anlayışından irəli gəlir.  

Tərif 1. Əgər C kompleks ədədlər meydanında təyin edil-
miş Φ  topoloji vektor fəzasında verilmiş Λ∈λλ(.)}{p  
yarımnormalar ailəsi varsa və aşağıdakı şərtləri ödəyirsə: 

a) Əgər bütün Λ∈λ üçün 0)( =ϕλp  isə, onda 0=ϕ  
b) })(,...,)(:{

1
ε<ϕε<ϕΦ∈ϕ

ℵλλ pp  şəkilli çoxluqlar, harada 
ki, ℵλλ ,...,1  indeksləri Λ çoxluğundan olan bütün 
mümkün olan sonlu indekslər sistemində gəzir və 0>ε , 
sıfırın açıq ətraflar bazisini təşkil edirlər, onda bu 
topoloji vektor fəza lokal qabarıq fəza adlanır. 

Qeyd edək ki, hər bir yarımnorma sıfırın hər hansı mütləq 
qabarıq ətrafını (yarımnormanın indikatrisası) təyin edir: 

}1)(:{ <ϕΦ∈ϕ= λλ pU  
Həqiqətən, əgər  

λλ ∈βϕ+αϕ≤β+α∈ϕϕ UondaU 2121 ,1,,    (2) 
 

λU  ətrafları udan çoxluqlar əmələ gətirirlər: bu onu ifadə 
edir ki, hər bir Φ∈ϕ  elementi üçün elə natural n ədədi var ki,  

λ∈ϕ nU       (3) 
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Qabarıq və udan çoxluqlar anlayışlarını daxil etməklə, biz 
ikinci tərifi verə bilərik.  

Tərif 2. Əgər Φ  vektor fəzasında (C kompleks ədədlər 
meydanında) Λ∈λλ}{U  mütləq qabarıq (başqa sözlə, (2) şərtlərini 
ödəyən) və udan çoxluqlar sinfi (başqa sözlə, (3) şərtinin 
ödəyən) ayrılmışdırsa, belə ki,  

əgər },{ λλ ∈ UU  onda },{ λλ ∈ρ UU  0>ρ   (4) 
 

əgər },{, λβα ∈ UUU  onda }{ λβα ∈ UUU I    (5) 
 

və nəhayət,    }0{=
Λ∈λ

λIU     (6) 

 
Onda, əgər }{ λU  ailəsi sıfırın ətraflar bazisi qəbul edilsə, Φ  

vektor fəzası lokal qabarıq olur.  
İxtiyari Φ∈ϕ nöqtəsinin ətrafları Λ∈λ+ϕλ ,U  

şəklindədilər. 
Qeyd. Bu tərifdə λU çoxluğuna qoyulan mütləq qabarıqdlıq 

tələbini, onun qabarıqlığı tələbi ilə əvəz etmək olar, məhz 
göstərmək olar ki, əgər qabarıq udan }{ λU  çoxluqları sistemi 
(4)-(6) şərtlərini ödəyirsə, onda (4)-(6) şərtlərini ödəyən və E 
fəzasında }{ λU  siteminin verdiyi topologiyanı verən mütləq 

qabarıq udan }{ ′
µU  çoxluqlar sistemi var.  

1-ci tərif mənasında lokal qabarıq fəzaların,2-ci tərif 
mənasında lokal qabarıq olmalarını biz gördük. Hər iki tərifin 
ekvivalent olmalarını isbat etmək üçün, qeyd edək ki, hər bir 
lokal qabarıq λU çoxluğuna, aşağıdaki qaydada uyğun 
yarımnorma qarşı qoymaq olar: 

λλ α∈ϕ>αα=ϕ Up
def

,0,inf)( . 
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λU çoxluğunun mütləq qabarıqlığından λp funksiyasının 
qabarıqlığı və onun mütləq bircinsliyi çıxır: 

)()()( 2121 ϕ+ϕ≤ϕ+ϕ λλλ ppp ,  
 

  ),()( ϕααϕ λλ pp = .C∈α  
 
(6) şərtindən a) şərti çıxır ki, bu da Φ  çoxluğun daxil 

edilən topologiyaya görə ayrıla bilən (Hausdorf) topoloji fəzası 
əmələ gətirdiyinə təminat verir.  

Yarımnormanı hərdən λ⋅  simvolu ilə işarə edəcəyik. 

Əgər topologiyanın təyin edilməsi üçün hesabi sayda ∞
=1}{ iip  

yarımnormalar sistemindən istifadə edilməsi kifayətdirsə, onda 
lokal qabarıq fəzaları metrikləşəndilər, məhz buna görə də 
aşağıdakı vacib teorem doğrudur.  

Teorem 1. Lokal qabarıq Φ  fəzasının metrikləşən olması 
üçün, zəruri və kafi şərt, onun topologiyasının hesabi sayda 
yarımnormalarla verilməsidir. 

İsbatı. Kafiliyi isbat edək.  

)(),(,12)( 2121
1

ϕ−ϕδ=ϕϕ
ϕ+

ϕ
=ϕδ ∑

∞

=

−
def

k

k

л

k
def

d    

 
götürək. 

Göstərmək olar ki, d(.,.) funksiyası metrik fəzada məsafə 
aksiomlarını ödəyir. Ancaq yoxlamaq lazımdır ki, belə daxil 
edilən topologiya ilkin topologiya ilə uzlaşır, başqa sözlə, 

})(:{),( ε<ϕδΦ∈ϕ=ε
def

OK , 
 
kürələri Φ  fəzasında sıfrın ətraflar bazisini təşkil edirlər. Tutaq 
ki,  

I
n

k
kkk QUQU

1

0,
=

>=   harada ki, }.1:{ <Φ∈= kk xxU  
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0}.,...,2,1,:{ >ε=<Φ∈=   nkQxxU kk  ədədinin elə seçək ki, 
k=1,2,…,n olduqda ε>+ −− 1)1(2 kk

k QQ  olsun. Əgər ),0( ε∈ϕ K , 
başqa sözlə εϕδ <)( , onda aydındır ki,  

11 )1(2)1(2 −−−− +<ε<ϕ+ϕ kk
k

kk
k QQ , 

 
Buradan isə .,...,2,1, nkQkk =<ϕ  Deməli, U∈ϕ  və biz isbat 
etdik ki, 0>ε  ədədi var ki, .),( UOK ⊂ε   

Tərsinə, hər bir ),( εOK  kürəsi özündə hər hansı U 
çoxluğunu saxlayır. Doğrudan da, əgər U∈ϕ , onda  

,
2
1max2

122)(
111

ε<+≤+<ϕδ ∑∑
∞

+=

−

=

−
nk

nk

k
n

k

k Q
n  k  

  

 
əgər 2/2 ε<−n  və .max ε<kQ  

Zərurilik bilavasitə metrik fəzaların sıfrın hesabi sayda 
ətraflar bazisinə malik olması faktından çıxır.  

Qeyd. Əgər iki Λ∈λλ)(p  və Λ∈λλ)(p  yarımnormalar sistemi 
eyni topologiya təyin edilərsə, onlar ekvivalent adlanırlar, 
başqa sözlə, əgər hər bir λp  yarımnorması üçün elə µp  

yarımnorması varsa ki, bütün Φ∈ϕ  üçün )()( ϕ≤ϕ µλµλ pcp  və 

əksinə, hər bir νp  yarımnorması üçün elə ρp  yarımnorması 
varsa ki, bütün Φ∈ϕ  üçün ).()( ϕ≤ϕ ρνρν pdp   

Aşağıdaki əlverişli təklif doğrudur.  
Teorem 2. Hər bir lokal qabarıq metrikləşən fəzada ilkin 

yarımnormalar ardıcıllığına ekvivalent olan azalmayan 
yarımnormalar ardıcıllığı vardır.  

İsbatı. Tutaq ki, ∞
=1}{ kkp  ilkin yarınormalar ardıcıllığıdır.  

)}(),...,(max{)( 1 ϕϕ=ϕ n

def

n ppp  
götürək.  
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Onda ∞
=1}{ kkp  ardıcıllığı ilkin ardıcıllıqla ekvivalent olan 

azalmayan yarımnormalar ardıcıllığı əmələ gətirir.  
Bu teoremə əlverişli illüstrasiya göstərək. Tutaq ki, 

N
N R⊂Ω  məhdud oblastdır. NΩ  oblastında kompakt daşı-

yıcılara malik olan və sonsuz differensiallanan )(0 NC Ω∞  funk-
siyalar çoxluğunda, aşağıdakı norma vasitəsilə Şvars 
topologiyasını daxil edək: 

.)(sup xDm

x

def

m
N

ϕ=ϕ
Ω∈

 

 
Belə topologiyalaşdırılmış )(0 NC Ω∞  çoxluğunu )( ND Ω  

simvolu ilə işarə edirlər. Asanlıqla görmək olar ki,  

ξξ∂∂
ϕ∂≤ϕ ∫

Ω

dxxx
n

n

N

)(...)(
1

   (7) 

İndi kϕ simvolu ilə  

∫∑
Ω α

αϕ=ϕ
Т

k

def

k dxxD
  

,)(    (8) 

 
)(0 NC Ω∈ϕ ∞ , 

 
normasını işarə edək. 

(7) bərabərsizliyinə görə belə nəticəyə gəlirik ki, tətbiq 
üçün aşağıdakı təklif vacibdir.  

)( ND Ω  fəzasında, harada ki, NΩ  məhdud oblastdır, 
azalmayan k⋅ -normalar ardıcıllığı m⋅ - normalar ardıcıllığına 
ekvivalentdir.  

Ümumi topoloji vektor fəzalarına qayıdaq. Əgər sıfırın 
hər bir U ətrafı üçün elə N=N(U) ədədi varsa ki, Φ⊂ϕ )( n  
ardıcıllığı üçün Nmn >>  olduqda Unm ∈ϕ−ϕ  ödənilərsə, 
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onda bu ardıcıllıq fundamental ardıcıllıq adlanır.  
Tərif. Əgər topoloji vektor Φ  fəzasında hər bir 

fundamental ardıcıllıq yığılarsa, onda Φ  fəzası hesabi tam 
adlanır.  

Qeyd. Topoloji vektor fəzalarda daha ciddi tamlıq anlayışı 
daxil edilir. Məsələn, tələb olunur ki, hər bir ümumiləşmiş 
fundamental A∈ααϕ )(  ardıcıllığı, harada ki, A-indekslərin ixtiyari 
istiqamətlənmiş sistemidir, limitə malik olsun. Lakin 
metrikləşmiş fəzalar halında bu tamlıq anlayışları ekvivalentdir.  

Aşağıdaki tərif daha vacib xətti topoloji fəzalar sinfi 
ayırır.  

Tərif. Əgər vektor topoloji fəza, lokal qabarıq, 
metrikləşən və tamdırsa, onda bu fəza Freşe fəzası və ya F-
fəzası adlanır.  

Vektor topoloji fəzalar nəzəriyyəsində məhdud çoxluqlar 
anlayışı vacib rol oynayır. Normallaşmış fəzanın B çoxluğunun 
bütün B∈ϕ  ünsürləri üçün elə n natural ədədi varsa ki,  

n<ϕ  
 

ödənilir, onda bu çoxluq məhdud çoxluq adlanır.  
Başqa sözlə, məhdud çoxluqları vahid kürə tərəfindən 

udulan çoxluqlar kimi təyin etmək olar. Beləliklə, normallaşmış 
fəzalarda kürələr eyni zamanda ətraflar və açıq çoxluqlar əmələ 
gətirirlər.  

Topologiyası bir normadan artıq norma ilə təyin edilən 
fəzalarda başqa vəziyyətlər ortaya çıxır: sıfırın qeyd olunmuş 
ətrafı, ümumiyyətlə desək sıfırın başqa ətraflarını udmur.  

Tərif. Əgər Φ⊂B  çoxluğu sıfırın hər bir ətrafı 
tərəfindən udulursa, onda bu çoxluq məhdud adlanır (başqa 
sözlə, sıfırın hər hansı U ətrafı üçün elə n=n(U) ədədi varsa ki, 

).nUB ⊂  
Aşağıdaki teorem məhdud çoxluqların xarakteristikasını 

verir.  
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Teorem 3. B çoxluğunun məhdud olması üçün zəruri və 
kafi şərt, hər bir { } Bn ⊂ϕ  ardıcıllığı və hər bir 0},{ →nn tt , 
ədədi ardıcıllığı üçün 0→ϕnnt  münasibətinin ödənilməsidir.  

Hansı lokal qabarıq fəzalarda sıfırın məhdud ətrafları 
olması haqqında sual ortaya çıxır. Bu suala cavab aşağıdakı 
təklifdə verilir.  

Teorem 4. Lokal qabarıq E fəzası üçün aşağıdaki təkliflər 
eynigüclüdür: 

1. E-də sıfırın məhdud ətrafı var. 
2. E fəzası normallaşandır, başqa sözlə, E-də, ilkin 

topologiya ilə üst-üstə düşən, yeni topologiya doğuran 
norma daxil etmək olar.  

Qeyd. Aydındır ki, fəzanın normallaşması üçün zəruri 
şərt, onun lokal qabarıq olmasıdır. Ona görə bu teorem özündə 
vektor topoloji fəzaların normallaşmasının zəruri və kafi şərtini 
saxlayır. 

İsbatı. Aydındır ki, 2) şərtindən 1) şərti çıxır. Ümumiliyi 
pozmadan qəbul etmək olar ki, teoremdə söhbət aparılan 
məhdud ətrafı mütləq qabarıqdır. Ona 0⋅ yarımnorması 
uyğundur. İsbat edək ki, 0⋅  yarımnorması faktiki norma əmələ 
gətirir, başqa sözlə, əgər 0≠ϕ  isə 00 >ϕ . Hər hansı 

αp yarımnormasına baxaq, hansı ki, .0)( >ϕαp  

}1:{ 00 <ϕϕ=
def

U  çoxluğu məhdud çoxluq kimi, 
}1)(:{ <ϕϕ= αα pU  çoxluğu tərəfindən udulur, başqa sözlə, hər 

hansı n ədədi üçün .0UnU ⊃α  m ədədinə baxaq, harada ki, 
.1)( >ϕαmp  Onda α∉ϕ Um  və 0Unm ∉ϕ . Buradan 10 >ϕnm  

və 0)( 1
0 >>ϕ −nm  alırıq ki, bizdən də bunu isbat etmək tələb 

olunurdu. 
Kobud surətdə desək, vektor topoloji fəzalarda vəziyyət 

elədir ki, məhdud çoxluqlar «azdırlar», sıfırın ətrafları 
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«çoxdur». 
Məhdud çoxluqlara aid misallar. 

1. Hər bir sonlu },...,{ 1 nϕϕ  çoxluğu məhdud çoxluğu əmələ 
gətirir. 

2. Bütün kompakt çoxluqlar məhduddular. 
3. Bütün kompakt qapanmaya malik çoxluqlar 

məhduddular. 
İsbatı. Sıfırın ixtiyari U ətrafına baxaq. Ümumiliyi poz-

madan qəbul edə bilərik ki, U ətrafı tarazlaşan çoxluq əmələ 
gətirir, başqa sözlə 1≤λ  olduqda UU ⊂λ (asanlıqla görmək 
olar ki, sıfırın hər bir ətrafı sıfırın hər hansı tarazlaşan ətrafında 
yerləşir). Hər bir Φ∈ϕ  nöqtəsi U ətrafında udulur, başqa sözlə 
hər hansı )(ϕn  ədədi üçün Un )(ϕ∈ϕ . Əgər K çoxluğu 
kompaktdırsa, onda U

K

Un
∈ϕ

ϕ)(  örtüyünü sonlu 

U
N

i
i KUn

1

)(
=

⊃ϕ örtüyü ilə əvəz etmək olar. Tutaq ki, 

)}.(,...,(max{ 1 NnnM ϕϕ=  Aydındır ki, KMU ⊃  və beləliklə, 
K çoxluğunun məhdudluğu isbat edildi. 

4. Sonlu sayda məhdud çoxluqların birləşməsi məhdud 
çoxluq əmələ gətirir. 

5. Hər bir yığılan ∞
=ϕ 1)( i çoxluğu məhdud çoxluq əmələ 

gətirir.  
İsbat üçün hər şeydən əvvəl teorem 3-dən və skalyar 

hasilin kəsilməzliyindən istifadə etmək lazımdır. 
Vacib və həddindən artıq ümumi lokal qabarıq sinfi əmələ 

gətirən, bornoloji fəzalar adlandırılan fəzalar Makki tərəfindən 
öyrənilmişdir. Bizə məlum olduğu kimi, ətraflar bazisinin 
elementləri çoxluqlar tərəfindən udulurlar. 

Tərif. Bütün məhdud çoxluqları udan sıfrın ətrafını əmələ 
gətirən mütləq qabarıq çoxluqlu lokal qabarıq fəzalar bornoloji 
fəzalar adlanırlar. 
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Aydındır ki, bütün normallaşmış fəzalar bornoloji fəzalar 
əmələ gətirirlər. Aşağıdaki təklif bornoloji fəzaların 
xarakteristikalarını özündə saxlayır. 

Teorem 5. Lokal qabarıq Φ  fəzasının bornoloji fəza 
olması üçün zəruri və kafi şərt, məhdud çoxluqda məhdud olan 
hər bir yarımnormanın kəsilməz olmasıdır. 

İsbatı. Əvvəlcə zərurililiyi isbat edək. Tutaq ki, p 
yarımnorması hər bir məhdud Φ⊂B çoxluğunda məhduddur. 
Tutaq ki, U yarımnormanın indikatrisasıdır: 

}1)(:{: <ϕΦ∈ϕ= pUp
def

. 
 

Əgər 
B

PM
∈ϕ
ϕ= )(sup , onda .)1( UMB +⊂  Beləliklə, U 

çoxluğu hər bir məhdud B çoxluğunu udur. Deməli, U çoxluğu 
sıfırın ətrafını əmələ gətirir (bornoloji fəzanın tərifinə baxın). 
Ona görə də p yarımnorması sıfır nöqtəsində və deməli, hər bir 
nöqtədə kəsilməzdir. 

İndi kafiliyi isbat edək. Tutaq ki, V hər bir məhdud B 
çoxluğunu udan mütləq qabarıq çoxluqdur: ).(, BnnnVB =⊂  
Tutaq ki, VpV  çoxluğu ilə təyin edilən yarımnormadır. Vp  
yarımnorması B çoxluğunda məhduddur, ya da B çoxluğunun 
hər bir ünsürü Vvnv ∈=ϕ , şəklində, ona görə də  

nnvnpnvpp =<==ϕ 1,)()()( . 
 

Şərtə görə Vp  yarımnorması kəsilməzdir. Deməli, V 
çoxluğu kəsilməz yarımnormanın indikatrisası kimi, sıfırın 
ətrafını əmələ gətirir və bununla da teorem isbat olundu. 

Teorem 6. Lokal qabarıq metrikləşən fəzalar bornoloji 
fəzalar əmələ gətirilər. 

İsbatı. Tutaq ki, U-bütün məhdud çoxluqları udan, mütləq 
qabarıq çoxluqdur. Fərz edək ki, U sıfırın ətrafı deyil. Onda elə 

}{ nϕ  ardıcıllığı var ki, .0, →ϕ∉ϕ nn U  Aydındır ki, elə −}{ nt ədədi 
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ardıcıllığı tapmaq olar ki, −ϕ→ϕ∞→< }.0,0 nnnnn ttt {    ardıcıllığı 
bütün yığılan ardıcıllığlar kimi məhdud ardıcıllqdır. Ona görə 
də, elə ρ  ədədi var ki, n=1,2,…. olduqda Ut nn ∈ϕρ . Lakin 
kifayət qədər böyük n üçün 1>ρ nt . U çoxluğun mütləq 
qabarıqlığına görə  

Utt nnnn ∈ϕρρ=ϕ − )()( 1 . 
 

Alınan ziddiyyət teoremin doğruluğunu isbat edir. 
4.5. Lokal qabarıq fəzalarda xətti inikaslar. Bornoloji 

fəzaların digər xassələri və t-fəzaları. Bu və növbəti paraq-
raflarda biz, bütün vektor Φ  fəzalarında verilmiş və vektor F 
fəzasında qiymət alan, xətti inikaslara baxacağıq. Belə 
inikasları A simvolu ilə işarə edəcəyik .: FA →Φ  

Əgər A inikası məhdud çoxluğu məhdud çoxluğa inikas 
etdirirsə, onda bu inikas məhdud adlanır. Aydındır ki, hər bir 
kəsilməz inikas məhduddur. Lakin tərsi ümumiyyətlə desək 
doğru deyil. Aşağıdakı təklif doğrudur. 

Teorem 1. (Makki). Lokal qabarıq Φ  fəzasının bornoloji 
olması üçün zəruri və kafi şərt, Φ  fəzasından ixtiyari lokal 
qabarıq F fəzasına təsir edən hər bir xətti inikasın kəsilməz 
olmasıdır. 

İsbatı. Əvvəlcə zəruriliyi isbat edək. Tutaq ki, FA →Φ:  
inikası məhduddur. Tutaq ki, FV0  fəzasında sıfırın ixtiyari 

mütləq qabarıq ətrafıdır və tutaq ki, )( 0
1 VAU

def
−= . İsbat edək ki, 

U çoxluğu hər bir məhdud Φ⊂B çoxluğunu udur. A(B) 
çoxluğu F –də məhduddur və ona görə də, müəyyən n ədədi 
üçün )(0 BAnV ⊃ . Deməli, 

nUVnABAAB =⊂⊂ −− )())(( 0
11 , 

  
başqa sözlə, mütləq qabarıq U çoxluğu (mütləq qabarıq 0V  
çoxluğunun proobrazı kimi), bornoloji Φ  fəzasının hər bir 
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məhdud çoxluğunu udur. Beləliklə, U çoxluğu sıfırın ətrafını 
əmələ gətirir və deməli, A inikası kəsilməzdir. 

Kafiliyi isbət etməzdən əvvəl aşağıdakını qeyd edək. 
Sıfırın ətraflar bazisinə, hər bir məhdud çoxluğu (ilkin 
topologiyada) udan, bütün mütləq qabarıq çoxluqları 
birləşdirərək ilkin topologiyanı gücləndirməklə, hər bir lokal 
qabarıq Φ  fəzasını bornoloji )(BΦ fəzasına çevirmək olar. 
Aydındır ki, )(BΦ -bornoloji fəzası, Φ  fəzasının malik olduğu 
həmin açıq çoxluqlara malikdir. 

İndi kafiliyi isbat edək. A ilə )(BΦ→Φ daxil olma 
operatorunu, başqa sözlə, Φ  fəzasının ünsürü kimi baxılan ϕ  
vektoruna qarşı, )(BΦ  fəzasının ünsürü kimi baxılan həmin ϕ  
vektorunun özünü qarşı qoyan operatoru işarə edək. Məhdud 
olan A: )(BΦ→Φ  operatoru, teoremin şərtinə görə 
kəsilməzdir. Deməli, )(BΦ  fəzasının topologiyası, Φ  fəzasının 
topologiyasından zəifdir (açıq çoxluqları azdır). Lakin )(BΦ  
fəzasının topologiyası qurulmasına görə, Φ  fəzasının 
topologiyasından güclü (ya da o, Φ  fəzasının topologiyasından 
açıq çoxluqların ehtiyatlarının genişləndirilməsi hesabına 
alınır) olduğundan, onda hər iki topologiya üst-üstə düşür. 
Beləliklə, Φ  fəzası bornoloji fəza əmələ gətirir və teorem isbat 
edildi. 

Bu teoremdən tətbiq üçün aşağıdakı çox vacib təklif çıxır. 
Teorem 2. Tutaq ki, Φ  boronoloji, F isə lokal qabarıq 

fəzalarıdır. FA →Φ:  inikasının kəsilməz olması üçün zəruri 
və kafi şərt, əgər 0→nϕ  olduqda, 0→ϕnA  olmasıdır. 

İsbatı. Zərurilik aydındır, ixtiyari topoloji fəzanın 
kəsilməz inikası yığılan ardıcıllığı yığılan ardıcıllığa çevirir. 
Lakin biz təsdiq edirik ki, bornoloji fəzalarda xətti inikaslar 
üçün tərs təklif də doğrudur. 

Kifayətdir isbat edək ki, 0→ϕn  olduqda, 0→ϕnA  
xassəsinə malik A inikası məhduddur. Tutaq ki, Φ⊂U  
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məhdud çoxluqdur. İxtiyari UAfUAf nnnn ∈ϕϕ=⊂  ,),(}{  
ardıcıllığına baxaq. Əgər 0→nt  isə onda 0→ϕnnt  alırıq. Ona 
görə də  

0→= nnnn Att ϕϕ . 
 

)(}{ UAfn  çoxluğunun ünsürlərinin ixtiyari ardıcıllığı 
olduğundan, onda göstərilən teoremə əsasən bu çoxluq 
məhduddur. 

Tutaq ki, Φ  və F ixtiyari vektor topoloji fəzalardır. 
),( FΦ -ilə F→Φ təsir edən xətti kəsilməz inikaslar çoxluğunu 

işarə edək. 
),( FΦ  - çoxluğunda topologiyanı aşağıdakı qayda ilə 

daxil edirlər. Tutaq ki, S Φ  fəzasında αB məhdud çoxluqlar 
ailəsidir, belə ki,  

U
SB

B
∈

α
α

=Φ . 

 
L ),,( SFΦ  simvolu ilə hər bir SB∈ çoxluğunda müntəzəm 
yığılan topologiyalı ),( FΦ  vektor fəzasını işarə edək. İsbat 
etmək olar ki, L ),,( SFΦ Hausdorf fəzası əmələ gətirir. Əgər F 
fəzası lokal qabarıqdırsa, onda L ),,( SFΦ fəzası da lokal 
qabarıqdır. Tətbiq üçün dağa vacib topologiyaları, aşağıdakı üç 
topologiyalar əmələ gətirir. 
1. S sonlu çoxluqlar ailəsidir (başqa sözlə, sonlu sayda ün-

sürlərdən ibarət çoxluq). Uyğun topologiya hər bir nöqtədə 
yığılan topologiya olacaq. Məsələn, əgər F=C isə, başqa 
sözlə L ∗Φ=Φ ),( F b harada ki, ΦΦ∗   fəzasına qoşma 
fəzadır ( ΦΦ∗   fəzasında verilmiş xətti kəsilməz funk-
sionallar fəzasıdır), onda L );,( SCΦ  topologiyası ∗Φ  
fəzasında zəif topologiyadır. 

2. S kompakt çoxluqlar ailəsi; uyğun topologiya kompakt 
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yığılan topologiya adlanır (əks halda sanki müntəzəm). 
3. SΦ fəzasının bütün məhdud çoxluqlar ailəsi. Uyğun 

topologiya müntəzəm topologiya adlanır (məhdud). Əgər 
F=C, onda ∗Φ  fəzasında güclü topologiya alarıq. 

Bu topologiyalardan hər biri əvvəlkindən güclüdür. 
Ümumiyyətlə aydındır ki, əgər S və S′  Φ -də iki məhdud 
çoxluqlar sistemidirsə, belə ki, SS ′⊂ , onda S′  sisteminin 
L ),( FΦ -də doğurduğu topologiya, S sisteminin doğurduğu 
topologiyadan güclüdür. 

Tutaq ki, Φ= α}{BS -də hər hansı məhdud çoxluqlar 
sistemi (həmişə olduğu kimi qəbul edirik ki, U

SB

B
∈

α
α

=Φ ), F 

lokal qabarıq fəza, }{ βp  isə F-də topologiyanı təyin edən 
yarımnormalar ailəsidir. Onda aydındır ki, L ),,( SFΦ  fəzasında 
topologiya aşağıdakı ailə vasitəsilə verilə bilər 

).,(,),(sup)(, FASBApAp
B

B Φ∈∈ϕ= αβ
∈ϕ

β
α

α
   

 
Xüsusi halda, əgər Φ  və F normallaşmış fəzalardırsa, onda 

1
sup

≤ϕ
ϕ= AA

def
 

 
münasibəti L ),( FΦ  fəzasında norma və eyni zamanda 
müntəzəm yığılan topologiya təyin edir. 

Tərif. ),( FH Φ⊂  çoxluğu 
a) Əgər sıfırın hər bir FV ⊂0 ətrafı üçün, sıfırın elə 

Φ⊂0U ətrafı varsa ki, hər bir HA∈  inikası üçün 
,00 VAU ⊂  eyni dərəcədən kəsilməz adlanır; 

b) Əgər hər bir Φ∈ϕ ünsürü üçün },{)( HAAH
def

∈ϕ=ϕ  
məhduddursa, nöqtəvi məhdud adlanır. 

Buradan sual ortaya çıxır. Hansı fəzalar üçün (a) və (b) 
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anlayışları üst-üstə düşür. Bu t-fəzalar (Burbaki terminolo-
giyasına görə tonel fəzalar) adlandırılan fəzalarda doğrudur. 

Tərif. Lokal qabarıq fəzada qapalı mütləq qabarıq udan 
çoxluq boçka adlanır. Əgər lokal qabarıq Φ  fəzasında hər bir 
boçka sıfırın ətrafını əmələ gətirirsə, onda Φ  t-fəza adlanır. 

Teorema 3 (Burbaki). Əgər Φ  t-fəza əmələ gətirirsə, F 
isə lokal qabarıq fəzadırsa, onda hər bir nöqtəvi məhdud 

),( FLH Φ⊂  çoxluğu eyni dərəcədən kəsilməzdir. 
İsbatı. Sıfırın ixtiyari mütləq qabarıq qapalı FV ⊂  

ətrafına baxaq və ∏
∈

−=
HA

VAU 1  götürək. İsbat edək ki, U 

çoxluğu boçka əmələ gətirir. Bunun üçün yoxlamaq kifayətdir 
ki, U çoxluğu udan çoxluq əmələ gətirir. Tutaq ki, Φ∈ϕ . 

)(ϕH  məhdud çoxluq olduğundan, onda elə )10( <ρ<ρ  ədədi 
var ki, VHH ⊂ϕρ=ρϕ )()( . Ona görə də, hər bir HA∈ , başqa 
sözlə U∈ρϕ  üçün  

VAHA 11 )( −− ⊂ρϕ∈ρϕ . 
 
Beləliklə, U çoxluğu Φ  t-fəzasında boçka əmələ gətirir, 

onə görə də sıfırın ətrafıdır. U çoxluğunun özünün tərifinə görə 
bütün HA∈  üçün VAU ⊂  daxil olmasını alırıq və bunun da 
isbatı tələb olunurdu. 

Deməli, məşhur Banax-Şteynhauz teoremi (normallaşmış 
fəzalar üçün 1927-ci ildə Banax və Şteynhauz tərəfindən isbat 
edilmişdir) t-fəzaları üçün ümumiləşdirilə bilər. 

Teorem 4 (Burbaki). Tutaq ki, Φ  t-fəzası və lokal 
qabarıq F fəzası verilmişdir. Əgər ),()( 1 FLA nn Φ⊂∞

=  ardıcıllığı 
hər bir Φ∈ϕ nöqtəsində yığılırsa, onda 

ϕ=ϕ n

def
AA lim  

 
xətti kəsilməz inikas əmələ gətirir. 

İsbatı. A inikasının xəttiliyi aydındır, ona görə də onun 
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kəsilməzliyini isbat etmək kifayətdir. ∞
== 1)( nnAH  ardıcıllığı 

nöqtəvi məhdud ardıcıllıq əmələ gətirdiyindən )}{( ϕnA  ardıcıl-
lığı hər bir ϕ  üçün yığılır, ona görə də hər bir ϕ  üçün o 
məhduddur), onda teorem 3-ə uyğun olaraq bu çoxluq eyni 
dərəcədən kəsilməzdir. Deməli, sıfırın hər bir qapalı FV ⊂0  
ətrafı üçün, sıfırın elə Φ⊂0U  ətrafı var ki, n=1,2,…olduqda 

∞→⊂ nVUA  .000  olduqda limitə keçərək 0VAn ∈ϕ  
münasibətindən və 0V çoxluğunun qapalılığına diqqət yetirsək, 
hər bir 0U∈ϕ  nöqtəsi üçün 0VA ∈ϕ  alarıq, başqa sözlə 

00 VUA ⊂ və bunun da isbatı tələb olunurdu. 
Aşağıdakı maraqlı təklif doğrudur. 
Teorem 5. İkinci kateqoriyalı lokal qabarıq fəzalar t-

fəzalar əmələ gətirirlər. 
Nəticə. F-fəzaları (başqa sözlə, tam metrikləşmiş lokal 

qabarıq fəzalar) t-fəzalar əmələ gətirirlər. 
Deməli, hər bir hesabi tam bornoloji fəza t-fəza əmələ 

gətirir. t-fəzalarının əhəmiyyəti onunla izah edilir ki, tətbiqlərdə 
ən çox rast gəlinən bornoloji fəzalar hesabi tamlıq xassəsinə 
malikdirlər.  

4.6. Lokal qabarıq fəzaların qurulması. Verilmiş lokal 
qabarıq fəzalar əsasında, başqa lokal qabarıq fəzalaların 
qurulmasına imkan verən bir sıra üsullar var. Belə üsulları 
sadalayaq: 

1. alt fəzaların yaradılması; 
2. faktorfəzaların yaradılması; 
3. topoloji hasillərin yaradılması; 
4. düz cəmlərin yaradılması; 
5. induktiv limitin yaradılması; 
6. proyektiv limitin yaradılması. 

Normallaşmış fəzalar halında bütün bu üsullar, 1 və 2-ni 
çıxmaq şərtilə, normallaşmış və hətta xətti metrikləşmiş 
fəzalardan alınırlar, lakin nəticədə həmişə lokal qabarıq fəzalar 

 95  

əmələ gətirirlər. Misallardan görəcəyimiz kimi, müasir analizdə 
istifadə olunan bir sıra fəzalar 5 əməlinin tətbiq edilməsilə 
alınır. 

Aşağıda 1-5 üsullarının qısa təsvirini verək. 
1. Φ  lokal qabarıq fəzasının 1Φ  alt fəzasının sıfrın ətraflar 

bazisi kimi }{ 1 λUIΦ  çoxluqlar sistemi qəbul edilir, harada 
ki, Φλ}{U  fəzasında sıfrın ətraflar bazisidir. 

2. Tutaq ki, 1Φ  lokal qabarıq Φ  fəzasının qapalı alt fəzasıdır. 

1/ΦΦ  faktorfəzasına (cəbri)baxaq və 1/: ΦΦ→Φi  ilə hər 
bir Φ∈ϕ ünsürünə qarşı onu özündə saxlayan Φ+= 1ϕϕi  
sinfi qarşı qoyan kanonik inikası işarə edək. 1/ΦΦ  
çoxluğunda sıfrın ətraflar bazisi kimi }{ λiU  çoxluqlar 
sistemini seçirik, harada ki Φλ}{U  fəzasında sıfrın ətraflar 
bazisidir. 

3. Tutaq ki, )}({ αα τΦ  lokal qabarıq A∈ατα,  topologiyalı 

αΦ  vektor fəzalar ailəsidir. 

∏
∈α

αα τΦ=τΦ
A

)()(  

 
topoloji hasili aşağıdakı qayda ilə təyin edilir: )(τΦ  
çoxluğunun ünsürlərini A∈ααϕ=ϕ )(  sistemləri əmələ 
gətirirlər, harada ki, ααϕ Φ∈ . Ünsürlərin toplanması və 
ədədə vurulması bilavasitə «koordinatlar» üzərində uyğun 
əməllərlə təyin edilir. 

.),()(),()()( C∈ααϕ=ϕαφ+ϕ=φ+ϕ αααααα  
 

Φ )(τ -da τ  topologiyası adi Tixonov topologiyasıdır: )(τΦ  
fəzasında açıq çoxluqlar bazisi kimi, ∏

∈α
α

A

V hasili qəbul 

edilir, harada ki, αα τ∈V , belə ki, α  indeksinin sonlu sayda 
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qiymətlərindən başqa αα Φ=V . 
4. )( ααα

τΦ⊗ düz cəmi aşağıdakı qayda ilə qurulur: αΦ⊗  düz 

cəmini ϕ  ünsürləri yenə də αα∈αα Φ∈ϕϕ=ϕ ,)( A  
ardıcıllıqları əmələ gətirirlər, lakin indi indekslərin sonlu 
sayda qiymətləri üçün 0≠αϕ . Cəbri əməllərin tətbiqi 3-cü 
bölmədəki kimidir. Tutaq ki, )( βββ τΦU  fəzasında sıfrın 

mütləq qabarıq ətrafıdır. βU~ ilə bütün A′∈= ααϕϕ )(  ünsürləri 
çoxluğunu işarə edək, hansı ki, β≠α  olduqda 

ββα ∈ϕ=ϕ U,0 . Sonra ααΓU  mütləq qabarıq örtüyü dü-

zəldək, başqa sözlə 1,,~~,~ ≤α∈α∈ϕϕα ∑∑ αααααα   CU  
şəkilli sonlu sayda xətti kombinasiyaların çoxluğunu 
düzəldək. Tərifə görə ααΓU~  çoxluğu )( ααα

τΦ⊗ fəzasında 

sıfrın ətraflar bazisini təşkil edir.  
5. Düz cəm anlayışının ümumiləşməsinə )(lim ααα

τΦind  

simvolu ilə işarə edilən induktiv limit anlayışı xidmət edir. 
Tutaq ki, lokal qabarıq αΦ fəzası ilə yanaşı, Φ  vektor fəzası və 

Φ→Φαα :A  inikası verilmişdir, belə ki, }),({ AA ∈αΦαα  
çoxluğu cəbri olaraq Φ  fəzasını doğurur. Φ  fəzasında ən 
güclü lokal qabarıq τ  topologiyasına baxaq, hansı ki, bütün 

)()(: τΦ→τΦααA  inikasları hələlik kəsilməz qalırlar: Φ  
fəzasında belə topologiyada sıfrın ətraflar bazisi mütləq 
qabarıq )( ααα UAΓ  örtüklərini əmələ gətirirlər, harada ki, 

αU çoxluqları A∈αΦα, fəzasında sıfrın mütləq qabarıq 
ətraflar bazisində gəzir. 
Əgər bu cür qurulan topologiya Hausdorf şərtini ödəyirsə, 

onda )(τΦ fəzası )( αα τΦ  fəzalarının induktiv limiti adlanır. 
Qeyd. Adətən praktikada rast gəlinən hallarda αΦ  alt 
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fəzaları Φ  fəzasının xətti alt çoxluqlarını Φ→Φαα :A  
inikasları Φ→Φαα :i  daxilolmalarını, başqa sözlə eynilik 
inikaslarını əmələ gətirirlər. Φ -də τ  topologiyası ατ  topolo-
giyaların induktiv limiti - αΦ çoxluğunda ατ  topologiyasına 
nisbətən daha zəif topologiya yaradır: τ  topologiyasında sıfrın 
ətraflar bazisi, V çoxluğunda elə mütləq qabarıq udan 
çoxluqları əmələ gətirirlər ki, αΦIV  kəsişməsi αΦ  fəzasında 
sıfrın ətrafını əmələ gətirir. 

Adətən Φ  vektor fəzasında hər hansı ττ ⊂0  topologiyası 
varsa, induktiv limit həm də Hausdorf fəzası olur. 
( )( ααα

τΦ⊗ düz cəmi həqiqətən induktiv limitin xüsusi halını 

əmələ qətirir: βA  kimi ,...),...,0()(: β∈ααβ ϕ→ϕ AA inikasını gö-
türmək lazımdır). 

Ümumiləşmiş funksiyalar nəzəriyyəsində induktiv limit 
anlayışının aşağıdakı xüsusi halı mühüm rol oynayır. 

Əgər, 
1. nm <  olduqda ,nmnm τ⊂τΦ⊂Φ  вя  
2. nτ topologiyasının mΦ  fəzasında (indusirə etdiyi) 

yaratdığı topologiya nmmmnm <τ=Φττ ,: I  
topologiyası ilə üst-üstə düşürsə, )( nn τΦ  qabarıq 
fəzalarının hesabi ardıcıllığının induktiv limiti dəqiq 
induktiv limit adlanır. 

 Əgər əlavə olaraq qəbul edilsə ki, 
3. mΦ  çoxluğu nm <  olduqda )( nn τΦ  fəzasında 

qapalıdır, onda aşağıdakı təklif doğrudur. 
Teorem 1 (Dyedonne-Şvars). )(τΦ⊂B  çoxluğunun 

məhdud olması üçün zəruri və kafi şərt, n-nin hər hansı qiyməti 
üçün nB Φ⊂ və B çoxluğunun nτ topologiyasında məhdud 
olmasıdır. 
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Qeyd. Hilbert fəzaları nəzəriyyəsində α∈α
⊗= HH

A
 

ortoqonal cəmlər anlayışı daxil edilir, harada ki, αH  α(.,.)  
skalyar hasilli Hilbert fəzalarıdır. Bu anlayış lokal qabarıq fə-
zaların düz cəmləri anlayışından fərqlənir, xüsusilə H çoxluğu 
∏
∈α

α
A

H  hasilinin Ahh ∈αα= )( , αα∈Hh , hansı ki, ∑
∈α

αα ∞<
A

hh ),(  

ardıcıllıqları ilə yaranmış alt çoxluqları ilə eyniləşdirilir. Əgər H 
çoxluğunda skalyar hasili  

∑
α

ααααα === )(},{,),(),( kkhhkhkh   

 
kimi daxil etsək, onda bu çoxluq unitar fəza olur. 

İnduktiv limitin tərifindən bilavasitə aşahıdakı təklif 
alınır. 

Teorem 2. Tutaq ki, )(lim)( λλΛ∈λ
τΦ=τΦ ind  və F-lokal 

qabarıq fəzadır. FA →Φ:  xətti inikasının kəsilməz olması 
üçün zəruri və kafi şərt, hər bir Λ∈λ olduqda A. 

λA operatorunun )( λλ τΦ  fəzasında kəsilməz olmasıdır. (Əgər 
Φ⊂Φλ  və λλ iA = , onda A inikasının kəsilməzlik şərti, bu 

operatorun λΦ  alt fəzasına daralmasının λτ topologiyası 
mənasında kəsilməzliyini əmələ gətirir). 

İsbatı. Zərurilik aydındır. Tutaq ki, bütün Λ∈λ  üçün  
FAA →τΦ λλλ )(:.  inikası kəsilməzdir və V F fəzasında 

sıfırın ixtiyari mütləq qabarıq ətrafıdır. Onda hər bir Λ∈λ  
üçün ))(( 11 VAA −−

λ  çoxluğu )( λλ τΦ fəzasında sıfırın ətrafını əmələ 
gətirir. )(1 VA−  mütləq qabarıq udan çoxluq əmələ 
gətirdiyindən, onda o τ  topologiyasında sıfırın ətrafını əmələ 
gətirir ki, bunun da isbatı tələb olununrdu.  

Oxuculara aşağıdakı maraqlı təklifin isbatını təklif edirik. 
Teorem 3. Əgər Φ⊂Φ )( αα τ  metrikləşən lokal qabarıq 
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fəzadırsa, onda )(lim)( αα∈α
τΦ=τΦ ind

A
 fəzası bornoloji fəza 

əmələ gətirir. 
Bizə məlumdur ki, metrikləşən lokal qabarıq fəzalar 

bornoloji fəza əmələ gətirir. Ona görə də teorem 3-ə aşağıdakı 
ümumi teoremin xüsusi halı kimi baxmaq olar. 

Teorem 4. Bornoloji fəzaların induktiv limiti bornoloji 
fəza əmələ gətirir.  

4.7. Lokal qabarıq fəzalara aid misallar. Bu paraqrafda 
analizdə tez-tez rast gələn fəzalara aid misallər göstərək. Digər 
maraqlı misalları oxucu İ.M.Gelfand və G.E.Şilovun 
monoqrafiyalarında tapa bilər. Hilbert fəzalarının induktiv 
limitləri xüsusi törəməli operatorlar nəzəriyyəsində mühüm rol 
oynayırlar. 

1. )( ND Ω  fəzası )( nn KD=Φ  fəzalarının induktiv limiti 
kimi təyin edilir, NnK Ω)(  çoxluğunun əhatə etdiyi 

NKK Ω⊂⊂⊂ ...21  predkompakt çoxluqların artan 
ardıcıllığıdır. Məlum olduğu kimi )( nKD fəzası F fəzası əmələ 
gətirir, ona görə də )( ND Ω bornoloji fəza əmələ gətirir. isbat et-
mək olar ki, )( ND Ω  hesabi tamdır, ona görə də t-fəza əmələ 
gətirir. )( NDB Ω⊂ məhdud çoxluğu hər hansı )( nKD fəzasına 
daxildir, başqa sözlə B∈ϕ  funksiyasının daşıyıcısı qeyd 
olunmuş kompakt nK  çoxluğunda ( nK  çoxluğun 
qapanmasında) yerləşir, belə ki, bütün B∈ϕ  üçün 

α
α ≤ϕ CxD ))(( , harada ki αC sabiti B çoxluğundan asılıdır. 
Əgər  

I. Kn ⊂ϕ  harada ki, NK Ω⊂  kompakt çoxluqdur, 
II. ,..2,1,0=α  üçün Kx∈ olduqda 0

∞→

α →ϕ
nnD  müntəzəm yı-

ğılırsa, onda ∞→n olduqda )(}{ Nn D Ω⊂ϕ  ardıcıllığı sıfra 
yaxınlaşır. )( ND Ω  fəzasının qoşma )( ND Ω′  fəzası, başqa 
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sözlə )),(( CDL NΩ -müntəzəm yığılmaya görə topologiyalı, 
xətti kəsilməz funksionallar fəzası Şvars paylanmalı fəza və 
ya ümumiləşmiş funksiyalar fəzası adlanır. )( ND Ω  
fəzasının bornoloji fəza əmələ gətirməsi üçün, 

FDT N →Ω )(:  xətti inikasının kəsilməz olmasıdır, xüsusi 
halda )( NDT Ω′∈ olması üçün kafi şərt 0→ϕn  olduqda 

0→ϕnT olmasıdır. 
2. )( NE Ω  fəzası sabit əmsallı diferensial operatorların 

(yaxud sonsuz tərtibdən diferensiallanan) tətbiqi üçün təbii 
oblast əmələ gətirir. )( NE Ω  fəzasının ünsürləri NΩ  oblastında 
sonsuz tərtibdən diferensiallanan (ixtiyari daşıyıcılı) 
funksiyalardır; sıfrın ətraflar bazisi  

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ≤αε<ϕΩ∈ϕ=ε α

∈

∞ mxDCmKU
nKx

Nn ,)(sup:)();;( çoxluğunu 

təşkil edirlər, harada ki, NnK Ω)(  çoxluğunun artan 
predkompakt altçoxluqları ardıcıllığıdır. )( NE Ω fəzasının 
topoloji strukturu )( ND Ω  fəzasınınkından sadədir: )( NE Ω fəzası 
F-fəzası əmələ gətirir, )( ND Ω  isə F –fəzaların induktiv limtidir. 

)( NΩε fəzasının məhdud çoxluqları  

⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧ ≤α<ϕΩε∈ϕ α

∈
mKCxD m

Kx
N ),()(sup:)(  

 
şəklindədirlər. )( NE Ω′  qoşma fəzası kompakt daşıyıcılı ümu-
miləşmiş funksiyalardan ibarətdir. )( NDT Ω′∈  ümumiləşmiş 
funksiyasının daşıyıcısı, T funksiyasının sıfra bərabər olduğu 
açıq çoxluğun maksimal tamamlanmasına deyilir. Əgər 

NΩ∈ω  kənarda sıfırla davam etdirilən hər bir )(ω∈ϕ D  üçün 
0,)( =ϕ=ω TT  olarsa, T ümumiləşmiş funksiyası sıfra bə-

rabərdir. Aydındır ki, )()( NN DE Ω′⊂Ω′ , ya da )()( NN ED Ω⊂Ω .  
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Məsələn 0δ  - Dirak delta funksiyasının daşıyıcısı: 
)0(, 0 ϕ=δϕ  yeganə sıfır nöqtəsindən ibarətdir, ya da hər bir ϕ  

funksiyası üçün 0, 0 =δϕ , hansı ki, daşıyıcı sıfır nöqtəsini 
özündə saxlamır. 

Ümumiləşmiş funksiyalar fəzasında topologiya daxil 
edilmir və ancaq sıfra yaxınlaşan ardıcıllıqlar anlayışı, 
həmçinin də «əgər 0→ϕn , 0)( →ϕnT » şərtinin köməyi ilə 
xətti kəsilməz funksional anlayışı təyin edilir. Əsas funksiyalar 
fəzaları bornoloji fəzalar əmələ gətirdiyindən, onda bu təriflər 
tamamilə korrekdirlər və qarşıya qoyulmuş məqsəd üçün 
kifayətdirlər. Lakin aydındır ki, ümumiləşmiş funksiyalar 
fəzasının quruluşunu daha dərindən tətqiq etdikdə ona aid olan 
topologiya lazımdır. Ümumiləşmiş funksiyalar nəzəriyyəsində 
çətinliklər onunla bağlıdır ki, bu topologiyalar metrikləşmirlər. 

3. L fəzası – sürətlə azalan funksiyalar fəzası. 
Ümumiləşmiş funksiyalara Furye çevirmələri nəzəriyyəsini 
köçürmək üçün NR  fəzasında sonsuz diferensiallanan ϕ  
funksiyalarının )( NRCL ∞⊂  çoxluğu daxil edilir, hansı ki,  

n

n

n

m
n

m
def

m

xx
xxxxDx αα

α
α

∂∂
ϕ∂=ϕ
...

)(...)(
1

1

1
1   

 
ifadəsi bütün α  və m, ,0...1 ≥α++α=α n  0...1 ≥++= nmmm  
məhduddur. 

L fəzasında topologiya bilavasitə  

)().1(sup, xDxp m

Ex

def

m ϕ+= α

∈
α  

 
yarımnormalarının hesabi sistemləri ilə təyin edilir. 

Aydındır ki, L fəzası lokal qabarıq metrikləşən fəzadır; 
bundan başqa L tamdır, başqa sözlə F-fəza əmələ gətirir. 
L fəzasının ünsürlərini  
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a) )( NECf ∞∈  funksiyaları, b) 0,
2

>− ce cx  əmələ gətirilər: 
L fəzasının daxil edilməsinə səbəb aşağıdakından ibarətdir. 

NN

def
N

xi
def

xxx

dxxeF

λ++λ=λ

ϕ=λϕ=λϕ→ϕ ∫ λπ−

...,

,)()(ˆ)(

11

),(2

 

Furye çevirməsi sabit əmsallı diferensial operatorlar 
nəzəriyyəsində mühüm rol oynayır, belə ki, o 
differensiallamanı sərbəst dəyişənin hasilinə çevirir. Ona görə 
də sabit əmsallı diferensial operatorun təsiri Furye 
çevirməsindən sonra çoxədliyə vurmaya uyğun gəlir. 

Aşağıdakı şərtləri ödəyən imkan daxilində geniş K sinfi 
daxil etmək məqsədə müvafiqdir: 

a) )( NRCK ∞∈  
b) Kf ∈  və P ixtiyari çoxhədlidirsə, onda ;KPf ∈  
c) ).( NELK ⊂  
Məhz belə siniflər L fəzası əmələ gətirir. 
Oxuculara aşağıdakı sadə, lakin çox mühüi teoremin 

isbatını təklif edirik. 
Teorem 1. Əgər L∈ϕ , onda həmçinin L∈ϕ̂ . 

4. )(lim)( nm
KNm KHindH

n

o

=Ω  fəzası. Burada )( nm KH
o

 - 

)( nKC∞  fəzasının 
2/1

2

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
ϕ=ϕ ∑ ∫

α

α

m K
m

n

dxD
   

normasına görə 

tamamlanmasını ifadə edir, nK çoxluğu predkompaktdır və 

nK NΩ . 
Aydındır ki, )()( NmNm DH Ω⊃Ω , harada ki,  

5. ),(lim)( nm

def

Nm KindDD =Ω nK NΩ  ))(( ′ΩNmD  
fəzasının ünsürləri m tərtibli ümumiləşmiş funksiyalar əmələ 
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gətirirlər. Aydındır ki,  
).())(()( NNmNm DHH Ω′⊂′Ω=Ω−  

 
mH  və mH−  fəzaları müasir xüsusi törəməli tənliklər 

nəzəriyyəsində və xüsusilə məxsusi funksiyalara görə ayrılışlar 
nəzəriyyəsində mühüm rol oynayır. 

Bununla da biz lokal qabarıq fəzalar nəzəriyyəsi 
həqqındakı qısa şərhi yekunlaşdırdıq. 

§4.8. Qapalı qrafik haqqında ümumi teorem. Qapalı 
qrafik haqqında Banaxın teoremi diferensial operatorlar 
nəzəriyyəsində şəksiz mühüi rol oynayır. Ümumiləşmiş funk-
siyaların diferensial tənlikləri nəzəriyyəsinə daxil edilməsi daha 
geniş lokal qabarıq fəzalarda qapalı qrafik haqqında teoremin 
ümumiləşməsi tələbini ortaya çıxarır. Hər şeydən əvvəl bu 
teoremi ümumilikdə şərh etmək tətbiq üçün kifayətdir. Biz 
isbat edəcəyik ki, bornoloji fəzalar normallaşmış fəzaların 
induktiv limitini əmələ gətirirlər ki, bu da qrafik haqqında 
klassik teoremi, hesabi-tam bornoloji fəzalar halına keçirtməyə 
imkan verir.  

Teorem 1. 1) Hər bir bornoloji Φ  fəzası βΦ  
normallaşmış fəzalarının induktiv limitini əmələ gətirir. 

2) Əgər Φ  fəzası hesabi-tamdırsa, onda βΦ  fəzaları 
Banax fəzaları əmələ gətirir. 

İsbatı. B ilə bornoloji Φ  fəzasının bütün məhdud, qapalı 
və mütləq qabarıq β  çoxluqları ailəsini işarə edək, hansı ki, 
topologiya Λ∈λλ,p yarımnormaların köməyi ilə təyin edilir. 
Hər bir B∈β  çoxluğuna qarşı uyğyn olaraq 

U
t

t }:{ β∈ϕϕ=Φβ     (1) 

çoxluğunu qarşı qoyaq.  
Aydındır ki, ΦΦβ  fəzasının alt fəzasıdır. βΦ∈ϕ  olduqda 
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}:0inf{ ρβ∈ϕ≥ρ=ϕ β

def
   (2)  

 
götürək. İsbat edək ki, 

β
ϕϕ →  funksiyası βΦ -də norma 

əmələ gətirir. Tutaq ki, ;0=
β

ϕ  (2) bərabərliyinə uyğun 

olaraq elə 00},{ →ρ≤ρ nn  ardıcıllığı var ki, βρ∈ϕ n . Buradan 
).(sup)( φρ≤ϕρ λ

β∈φ
λ pn β  çoxluğunun məhdudluğundan burada 

yuxarı sərhəd sonludur və 0→nρ , onda bütün Λ∈λ üçün 
,0)( =ϕρλ  başqa sözlə 0=ϕ . 

Beləliklə, biz aşağıdakı təklifi isbat etdik: 
Əgər hər hansı B∈β  üçün βϕ Φ∈  və ;0=ϕ β onda 

0=ϕ .         (3) 

β
. funksiyasının bircinsliyi və qabarıqlığı β  çoxluğunun 

mütləq qabarıqlığından çıxır. 0=α  olduqda bircinslik 
trivialdır, ona görə də fərz edək ki, 0>α . Alarıq 

β

β

ϕα=βρ∈ϕ≥ρ≥ρα=

=β
α
ρ∈ϕ≥ρ=ρβ∈αϕ≥ρ=αϕ

}~,0~:0~inf{

}:0inf{}:0inf{
,  

 
başqa sözlə, bütün βϕα Φ∈∈ ,C  üçün 

 ββ ϕα=αϕ      (4) 

,...2,1, =βϕ∈ϕ β iii  
 
ona görə də 

βϕ+βϕ∈ϕ+ϕ ββ 2121 . 
 
β  çoxluğun mütləq qabarıqlığından çıxır ki,  
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βϕ+ϕ⊂βϕ+βϕ ββββ )( 2121   
 

Buradan  
βϕ+ϕ∈ϕ+ϕ ββ )( 2121  

 
Deməli,  

βββ ϕ+ϕ≤ρβ∈ϕ+ϕ≥ρ=ϕ+ϕ 212121 }:0inf{  
Bu münasibət, (3) və (4) münasibətləri ilə birlikdə gös-

tərir ki, 
β

. funksiyası norma əmələ gətirir.  

Fərz edək ki, Φ  fəzası hesabi-tam fəza əmələ gətirir və 
tutaq ki, βΦ∈ϕϕ mn, . Onda  

βϕ−ϕ∈ϕ−ϕ βmnmn     (5) 
 

Qəbul edək ki, ∞→→ϕ−ϕ β mn, ,0mn . Onda, bütün 
Λ∈λ  üçün 

∞→→ϕϕ−ϕ≤ϕ−ϕ λ
β∈ϕ

βλ mnpp mnmn ,,0)(sup)(     (6) 

 
Φ  fəzası hesabi-tam olduğundan, onda (6) münasibətinə 

görə elə Φ∈ϕ0  elementi var ki, bütün Λ∈λ  üçün ∞→n  
olduqda .0)( 0 →ϕ−ϕλ np  βϕ= n

n
R sup  götürərək, n=1,2,… ol-

duqda, β∈ϕ Rn  alırıq. βR  qapalı çoxluq olduğundan 
(xatırladaq ki, β  çoxluğu qapalıdır), onda βΦ⊂β∈ϕ R0 . İndi  
isbat edək ki, ∞→→ϕ−ϕ β n ,00n . (5) münasibətinə görə 
ixtiyari 0>ε  ədədi üçün elə N nömrəsi var ki, Nmn >,  olduq-
da εβϕϕ ∈− mn . Burada ∞→m  olduqda limitə keçərək və 
εβ  çoxluğunun qapalılığını nəzərə alaraq Nn >  oduqda 

εβϕϕ ∈− 0n  daxil olmasını alırıq. Buradan 0lim 0 =ϕ−ϕ βnn
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alırıq ki, bu da βΦ  fəzasının tamlığını isbat edir.  
Hal-hazırki ana qədər Φ  fəzasının bornoloji fəza 

olmasınıdan istifadə etməmişik. Qeyd edək, βΦ , B∈β  fəzaları 
Φ  fəzasını əhatə edir. 0τ - ilə Φ  bornoloji fəzasının ilkin 
topologiyasını, τ  ilə B∈Φ=Φ βτ βββ ),(  fəzalarının 

βτ topologiyalarının induktiv limitini işarə edək. ττ =0  isbat 
edilməsi tələb olunur. Tutaq ki, τ∈τΦ− UU :)(  fəzasında 
sıfrın mütləq qabarıq ətrafıdır. Tutaq ki, )( 0τΦ−D  fəzasında 
ixtiyari məhdud çoxluqdur.  

}),(sup)(:{ Λ∈λ≤ϕΦ∈ϕ=β λλ xpp
def

 
 
götürək. D çoxluğu məhdud olduğundan ( 0τ - topologiyasında), 
β  çoxluğu ( 0τ - topologiyasında) məhduddur, mütləq qabarıq və 

qapalıdır, belə ki, B∈β  və β⊂D . ββ Φ= IUU
def

 çoxluğu βΦ  
fəzasında sıfrın ətrafını əmələ gətirdiyindən, onda elə 0>t  
ədədi var ki, ββ Ut ∈ , ona görə də UUtD ⊂⊂ β .  

Beləliklə, U çoxluğu )( 0τΦ  fəzasında sıfrın ətrafını əmələ 
gətirir, çunki o, şərtə görə bornoloji olan )( 0τΦ fəzasınının hər 
bir məhdud çoxluğunu udur. Deməli, biz isbat etdik ki, 

ττττ ⊂⊂ 00 ,  daxil olmasını isbat etmək üçün sıfrın ixtiyari 
mütləq qabarıq 00 U∈τ ətrafına baxaq. Hər bir B∈β  çoxluğu 
üçün elə 0>ρ  ədədi var ki, 0U⊂ρβ , ona görə də 

βΦI0U çoxluğu βΦ B∈β  fəzasında sıfrın ətrafını əmələ 
gətirir. deməli 0U  çoxluğu τ - topologiyasında sıfrın ətrafını 
əmələ gətirir, başqa sözlə ττ ⊂0  və bunun də isbatı tələb 
olunurdu. 

Qapalı qrafik haqqında teorem. Tutaq ki, Φ  bornoloji, 
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hesabi-tam fəzadır, F isə nF  Freşe fəzalarının hesabi induktiv 
limitdir: nn

FindF lim= . Əgər xətti FA →Φ:  inikası 

qapalıdırsa (başqa sözlə, qapalı qrafikə malikdir), onda o 
kəsilməzdir: ),( FA Φ∈ .  

İsbatı. İndicə biz isbat etdik ki, Φ  fəzasına βΦ  - Banax 
fəzalarının induktiv limiti kimi baxmaq olar: ββ

Φ=Φ indlim . 

§4.6 teorem 2-yə görə isbat etmək olar ki, A inikasının βΦ  
fəzasına βA  sıxılması B∈β  olduqda kəsilməzdir. A çevirməsi 

ββ
Φindlim  induktiv limitini nn

Findlim  induktiv limitinə inikas 

etdirdiyindən, 

U
∞

=
β

−− ∈βΦ⊃=
1

11 ,)()(
n

n BFAFA   

 
alarıq. 

Ber teoreminə görə hər hansı K üçün β
−

β Φ= I)(1 kk FAD  
çoxluğu βΦ -da ikinci kateqoriyalı çoxluq olmalıdır. 

FFi k ×Φ→×Φβ:  daxil olması kəsilməz olduğundan, 
}:),{()( Φ∈ϕϕϕ= AAG  qrafikinin isə F×Φ  fəzasında qapalı 

olduğundan, ))((1 AGi−  çoxluğu kF×Φβ  fəzasında qapalı çoxluq 
əmələ gətirir. Lakin,  

}:),{())((1
β

− ∈ϕϕϕ= kDAAGi  
 
Ona görə də A çevirməsi βΦ  fəzasından olan ikinci 
kateqoriyalı çoxluğu kF fəzasına inikas etdirir və qapalı qrafikə 
malikdir. Aydındır ki, bu inikas bütün βΦ  fəzasını kF fəzasına 
kəsilməz olaraq çevirir. Tutaq ki, V  F –də ətrafdır və tutaq ki, 

kk FV ⊂ sıfrın elə ətrafıdır ki, VVk ⊂ . kFA →Φβ:  inikasının 
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kəsilməzliyindən çızır ki, sıfrın elə ββ Φ⊂U  ətrafı var ki, 
VVUA k ⊂⊂β)( , başqa sözlə FA →Φβ: inikası kəsilməzdir ki, 

bunun da isbatı tələb olunurdu.  
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§4-ə aid məsələlər 
  

1. Tutaq ki, Φ  və F fəzaları qrafik haqqında teoremin 
ödənildiyi fəzalardır və tutaq ki, )()~(~ τ⊃τ FF , belə ki, F fəza-
sındakı indusirə olunmuş τ~ topologiyası, τ  toplogiyasından 
zəifdir, başqa sözlə τ⊂τ FI~ . Əgər xətti )~(~: τ→Φ FA  
inikası kəsilməzdirsə və FA ⊂Φ)( , onda )(τ→Φ F  inikası 
da kəsilməzdir. 

2. Tutaq ki, Φ  xətti fəzasında iki 1τ  və 2τ  topologiyaları 
verilmişdir və tutaq ki, ))(),(( 21 ττ ΦΦ cütü üçün, həmçinin 

))(),(( 12 ττ ΦΦ cütü üçün də qrafik haqqında teorem 
doğrudur (məsələn, bu fəzalar metrikləşən və lokal topoloji 
tam fəzalardır və ya F fəzalarıdır, başqa sözlə Freşe 
fəzalarının hesabi induktiv limitləridir). Əgər 1τ  və 2τ  
topologiyaları müqayisə olunandırlarsa və ya 
uzlaşandırlarsa, onda onlar ekvivalentdirlər.  

3. İsbat edin ki, Ber teoremi lokal kompakt X fəzası üçün 
doğrudur. 

4. Aşağıdakı Banax teoremini isbat edin: Tutaq ki, E və F-
vektor topoloji fəzalardır, belə ki, E-tam metrik fəzadır. 
Xətti kəsilməz FET →: inikaslarının A çoxluğunun eyni 
tərtibdən kəsilməz olması üçün zəruri və kafi şərt, hər bir 

Ee∈  ünsürü üçün Α}∈= TTeeA :{)(  çoxluğunun F 
fəzasında məhdud olmasıdır.  
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ƏLAVƏLƏR 
 

1. Qismən nizamlanmış çoxluqlar. Tutaq ki, X 
çoxluğunun bəzi x və y ünsürləri arasında aşağıdakı xassələrə 
malik yx <  münasibəti təyin olunmuşdur: 

a) );( Xxxx ∈<       
b) yx <  və zy <  olduqda, zx <  olur ( ),,( Xzyx ∈  
c) yx <  və xy <  olduqda x=y olur ),,( Xyx ∈  

Belə X çoxluğunu qismən nizamlanmış çoxluq 
adlandırırlar. yx < münasibətini xy >  kimi də yazırlar.  

Qismən nizamlanmış X çoxluğunun ixtiyari iki x,y 
ünsürləri yx < və ya xy <  münasibətilə bağlı olarsa, X 
çoxluğuna xətti nizamlanmış çoxluq deyilir. Xx ∈0 ünsürü 
üçün 0xx >  şərtini ödəyən 0x -dan fərqli heç bir Xx∈ ünsürü 
olmazsa, belə 0x  ünsürünə x çoxluğun maksimal ünsürü 
deyilir. Tutaq ki, XA ⊂ çoxluğunun istənilən x ünsürü 0xx <  
şərtini ödəyir. Belə 0x  ünsürünə A çoxluğun yuxarı sərhəddi 
deyilir.  

Sorn lemması. Qismən nizamlanmış X çoxluğunun 
istənilən xətti nizamlanmış altçoxluğu yuxarı sərhəddə maliksə, 
onda X çoxluğunda maksimal ünsür vardır. 

Bu lemma Sermelonun seçmə aksiomu [10] ilə eynigüclü 
olmaqla riyaziyyatın müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunur.  

2. Kolmoqorov tipli fəzalar. Topoloji fəzalar içərisində 
bəzi xassələrinə görə metrik fəzalara yaxın olanları vardır. 
Onlardan birini qeyd edək. 

Tutaq ki, T topoloji fəzadır. T fəzasının bir-birindən fərqli 
ixtiyari x və y ünsürləri üçün x-in elə xV ətrafı varsa ki, xVy∉  
və y-in elə yV  ətrafı varsa ki, yVx∉ olsun, onda deyirlər ki, T 
fəzası 1T  aksiomuna malikdir. Bu fəzanı ilk dəfə 
A.N.Kolmoqorov daxil etdiyindən onu Kolmoqorov tipli fəza 
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da adlandırırlar. Asanlıqla göstərmək olar ki, Kolmoqorov tipli 
fəzada hər bir sonlu çoxluq qapalıdır.  

Aydındır ki, bütün metrik fəzalar 1T  aksiomuna 
malikdirlər. 

3.Xətti altfəzalar. Tutaq ki, M çoxluğu E xətti fəzasının 
alt çoxluğudur. İstənilən Myx ∈,  ünsürləri və βα,  skalyar 
ədədləri üçün Myx ∈β+α  olarsa, M çoxluğuna xətti alt fəza 
və ya xətti çoxobrazlı deyilir. Aydındır ki, E xətti fəzasının 
istənilən xətti altfəzalar küllisinin kəsişməsi, yenə də xətti 
altfəzadır. EA ⊂  çoxluğunu daxilinə alan bütün xətti 
altfəzaların kəsişməsi A-nı daxilinə alan minimal altfəzadır. Bu 
minimal altfəzaya A çoxluğun xətti şəbəkəsi deyilir. Aydındır 
ki, A çoxluğunun xətti şəbəkəsi bu çoxluğun ixtiyari sonlu 
sayda nxxx ,...,, 21  ünsürləri və istənilən nααα ,...,, 21  skalyar 
ədədləri üçün nnxx α++α ...11  şəklində təyin olunmuş ün-
sürlərdən ibarətdir.  

4.Kəsilməz funksiyalar. Tutaq ki, X və Y topoloji fəzalar, 
f isə X-dən Y-ə təsir edən funksiyadır. İstənilən YV ⊂  açıq 
çoxluğu üçün )(1 Vf −  çoxluğu X-də açıq olarsa, f funksiyasına 
kəsilməz funksiya deyilir. Kəsilməzliyin bu tərəfini bəzən 
qlobal tərif adlandırırlar. Tutaq ki, 0x  X fəzasının hər hansı 
nöqtəsidir. Y-də )( 0xf -ın istənilən V ətrafı üçün 0x -ın elə 

XW ⊂ ətrafı varsa ki, VWf ⊂)(  olsun, onda f funksiyasını 0x  
nöqtəsində kəsilməz funksiya adlandırırlar. Burada x nöqtəsinin 
ətrafı dedikdə onu daxilinə alan açıq çoxluq nəzərdə tutulur. 
Kəsilməzliyin bu cür tərifini lokal kəsilməzlik adlandırırlar. 
Aydındır ki, X topoloji fəzasından Y topoloji fəzasına təsir edən 
f  funksiyasının kəsilməz olması üçün zəruri və kafi şərt onun X 
fəzasının hər bir nöqtəsində kəsilməz olmasıdır. X və Y normal-
laşmış fəzalar olduqda YXA →:  operatorunun kəsilməzliyi 
aşağıdakı ifadə ilə eynigüclüdür: istənilən 0>ε  ədədinə görə 
elə 0>δ  ədədi varsa ki, δ<′′−′ xx  ))(,( ADxx ∈′′′∀ olduqda 



 112  

ε<′′−′ xAxA  olsun, onda deyirlər ki, A operatoru kəsilməzdir.  
5. Xətti məhdud operatorlar çoxluğunda bəzi toplogi-

yalar. Tutaq ki, X və Y Banax fəzaları, L(X,Y) isə X-dən Y-ə 
təsir edən bütün xətti məhdud operatorlar çoxluğudur. 
Məlumdur ki, L(X,Y) çoxluğu 

X

Y

x
Tx

T sup=  )),(( YXLT ∈    (1) 

 
normasına nəzərən Banax fəzası təşkil edir. (bu fakt X fəzası 
tam olmadıqda da doğrudur, bax ([16]) səh.85). X=Y olduqda 
L(X,Y)-i L(X) kimi işarə edəcəyik. (1) normasının L(X,Y)-də 
doğurduğu topologiyanı müntəzəm operator topologiyası ad-
landırılır. Bu halda }{ nT  xətti məhdud operatorlar ardıcıllığının 
T operatoruna yığılması 0lim =−

∞→
TTnn

 münasibətilə üst-üstə 

düşür. 
Operatorların ardıcıllığının bu cür yığılmasına müntəzəm 

yığılma deyilir.  
XX TTE =)(  kimi təyin olunan bütün YYXLEX →),(:  

inikaslarının hər bir Xx∈ nöqtəsində kəsilməzliyini təmin 
edən ən zəif topologiyaya L(X,Y)-də güclü operator topologi-
yası deyilir.  

Bu topologiyaya görə sıfrın ətraflar sistemini istənilən 0>ε  
ədədi və ixtiyari sonlu sayda Xxxx n ∈,...,, 21  ünsürləri üçün 

},...,2,1,),,(:{ nlSxYXLSS Yl =ε<∈  çoxluqları təşkil edirlər. Bu 
topologiyaya görə yığılmaya güclü yığılma deyilir.  

Burada }{ nT  operatorlar ardıcıllığının T operatoruna yı-
ğılması 0lim =−

∞→
TxxTnn

 Xx∈∀  münasibətilə üst-üstə düşür.  
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