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!!! MATERIAÃL NIEOBOWIA̧ZKOWY !!!

CaÃlka Riemanna–Stieltjesa

Czym jest caÃlka Riemanna–Stieltjesa?
Jest to odpowiednik caÃlki Riemanna, ale ,,dla miary innej niż miara Lebesgue’a”.
Wzia̧Ãlem w cudzysÃlów, gdyż zarówno caÃlka Riemanna, jak i caÃlka Riemanna–Stieltjesa
nie odwoÃluja̧ siȩ do pojȩcia miary. Jednak caÃlka Riemanna dla funkcji dostate-
cznie regularnych jest równa caÃlce Lebesgue’a miara̧ Lebesgue’a. Podobnie caÃlka
Riemanna–Stieltjesa z funkcji dostatecznie regularnych jest równa caÃlce Lebesgue’a
miara̧ inna̧ niż miara Lebesgue’a. Ta inna miara może być dowolna̧ miara̧ borelowska̧
na prostej.

Jak skonstruowana jest caÃlka Riemanna–Stieltjesa bez użycia pojȩcia miary?
Każda miara borelowska na prostej, która jest skończona na przedziaÃlach skończonych,
wyznacza (i jest wyznaczona przez) swoja̧ dystrybuantȩ. To wÃlaśnie za pomoca̧ dys-
trybuanty konstruuje siȩ caÃlkȩ Riemanna–Stieltjesa. Można przy tym nie wiedzieć,
że używana przez nas niemaleja̧ca prawostronnie cia̧gÃla funkcja α to dystrybyanta
jakiej́s miary. Po prostu definiujemy caÃlkȩ Riemanna–Stieltjesa z funkcja̧ α.
Czyli: parametrem caÃlki Riemanna–Stieltjesa jest niemaleja̧ca (to zaÃlożenie w bardziej
zaawansowanej wersji można zreszta̧ opuścić – bȩdzie to odpowiadaÃlo zastosowa-
niu miary znakowanej) i prawostronnie cia̧gÃlej (zaÃlożenie o granicy lewostronnej w
zerze można zaniedbać). CaÃlkȩ Riemanna–Stieltjesa z funkcji f wzglȩdem ,,funkcji
caÃlkuja̧cej” α oznacza siȩ ∫ b

a

f(x) dα(x)

albo w skrócie
∫ b

a
f dα. Jest to peÃlna analogia do zapisu caÃlki Riemanna, która

jest caÃlka̧ Riemanna–Stieltjesa z funkcja̧ caÃlkuja̧ca̧ α(x) = x. Wtedy
∫ b

a
f(x) dα(x)

wygla̧da tak:
∫ b

a
f(x) dx.

Nie bȩdȩ szczegóÃlowo przytaczaÃl caÃlej konstrukcji, gdyż nie jest to temat z teorii
miary tylko z analizy. Powiem tylko, że caÃlkȩ (oznaczona̧, od a do b) z funkcji f
definiuje siȩ identycznie jak caÃlkȩ Riemanna: najpierw tworzy siȩ sumy dolne, sumy
górne, potem definiuje siȩ caÃlkȩ dolna̧ jako supremum sum dolnych i caÃlkȩ górna̧
jako infimum sum górnych, i jeśli caÃlka dolna równa siȩ caÃlce górnej, to funkcjȩ
uznaje siȩ za caÃlkowalna̧, a wspólna̧ wartość tych caÃlek nazyw siȩ caÃlka̧ z funkcji
f . Jedyna różnica wystȩpuje w definicji sum dolnych i górnych: skÃladnik sumy
pochodza̧cy z odcinka podziaÃlowego Ii = [ai, bi), który w sumie Riemanowskiej
wynosiÃl yi(bi − ai) (yi oznaczaÃlo infimum ba̧dź supremum funkcji f po przedziale
Ii) zastȩpuje siȩ wyrażeniem yi(α(bi) − α(ai)). A zatem, to co w caÃlce Riemanna



byÃlo tak naprawdȩ miara̧ Lebesgue’a przedziaÃlu Ii (czyli (bi−ai)) zasta̧pione zostaÃlo
miara̧ tego przedziaÃlu inna̧ miara̧ tego samego przedziaÃlu, wÃlaśnie taka̧ miara̧, dla
której α jest dystrybuanta̧ (bo wtedy miara przedziaÃlu Ii równa siȩ α(bi)− α(ai)).
Tak definiuje siȩ caÃlkȩ wÃlaściwa̧. Nastȩpnie defniniuje siȩ caÃlkȩ niewÃlaściwa̧ (gdy
funkcja na jednym końcu przedziaÃlu ma ,,osobliwość”, tzn. ucieka do nieskończoności
lub gdy przedziaÃl ma koniec w nieskończoności) jako granicȩ caÃlek wÃlaściwych
przy jednym końcu przedziaÃlu caÃlkowania zbiegaja̧cym do końca, w którym jest
osobliwość.
Zwia̧zki caÃlki Riemanna–Stieltjesa z caÃlka̧ Lebesgue’a
Sa̧ one takie same jak zwia̧zki caÃlki Riemanna: każda funkcja caÃlkowalna w sen-
sie Riemanna–Stieltjesa po przedziale skończonym (w sensie wÃlaściwym, to znaczy
bez stosowania caÃlki niewÃlaściwej) jest mierzalna, caÃlkowalna w sensie Lebesgue’a
i caÃlka Riemanna–Stieltjesa jest równa caÃlce Lebesgue’a. Istnieje wiele funkcji
niecaÃlkowalnych w sensie Riemanna–Stieltjesa, ale caÃlkowalnych w sensie Lebesgue’a.
Jedyna ,,przewaga” caÃlki Riemanna–Stieltjesa, to to, że daje siȩ policzyć niektóre
caÃlki niewÃlaściwe, mimo, że caÃlki Lebesgue’a z f+ i f− sa̧ obie nieskończone.

Jeśli α jest różniczkowalna
W tym przypadku caÃlkȩ Riemanna–Stieltjesa można sprowadzić do zwykÃlej caÃlki
Riemanna, tylko zamiast caÃlkować funkcjȩ f mnożymy ja̧ najpierw przez pochodna̧
funkcji α: ∫ b

a

f(x) dα(x) =
∫ b

a

f(x)α′(x) dx.

CaÃlka Lebesgue’a–Stieltjesa
Jest to po prostu caÃlka Lebesgue’a dla miary na prostej innej niż miara Lebesgue’a,
skończonej na przedziaÃlach skończonych. Funkcja α (dystrybuanta naszej miary)
nadal pojawia siȩ jako parametr caÃlki, ale to jest tylko kwestia nazewnictwa, gdyż
caÃlkȩ Lebesgue’a–Stieltjesa liczy siȩ już ta̧ sama̧ metoda̧ co caÃlkȩ Lebesgue’a. Jeśli
α jest dystrybuanta̧ miary µ, to można napisać ,,po lebegowsku”

∫
[a,b)

f dµ albo

stosować ,,zapis Stieltjesa”
∫ b

a
f dα. Ten drugi zapis jest zreszta̧ niebezpieczny, gdyż

nie widać, jakie końce (otwarte czy domkniȩte) ma przedziaÃl caÃlkowania, a przy
caÃlkowaniu miara̧ inna̧ niż Lebesgue’a to może mieć znaczenie. Nietóre podrȩczniki
za caÃlkȩ Lebesgue’a–Stieltjesa uznaja̧ caÃlkȩ Lebesgue’a w przypadku, gdy α jest
różniczkowalna. Podany wcześniej wzór tÃlumaczy siȩ wtedy an zapis lebegowski
tak: ∫

[a,b)

f dµ =
∫

[a,b)

fα′(x) dλ.

Odpowiada to temu, że miara, której dystrybuanta̧ jest α t jest wtedy miara̧
Lebesgue’a ,,z gȩstościa̧” α′. Patrz opis tego typu miar w materiaÃlach powtórkowych
do II kolokwium.


