
ANALIZA FUNKCJONALNA I TOPOLOGIA

Lista 7 - Operatory na przestrzeniach Hilberta

1. Niech A,B ∈ B(H) będą samosprzeżone. Pokazać, że

(a) AB jest samosprzężony wtedy i tylko wtedy gdy AB = BA,

(b) A+ A∗, AA∗, A∗A, A+B, ABA, BAB są samosprzężone

(c) wskazać przykład gdy AB nie jest samosprzężony.

2. Niech T ∈ B(H). Pokazać, że T jest operatorem normalnym wtedy i tylko wtedy
gdy ‖T (x)‖=‖T ∗(x)‖ dla każdego x ∈ H.

3. Pokazać, że operator T ∈ B(H) jest unitarny wtedy i tylko wtedy gdy jest sur-
jektywną izometrią.

4. Niech (en) będzie bazą ON w ośrodkowej zespolonej przestrzeni HilbertaH. Niech
będzie dany operator D : H → H postaci

D(x) =
∞∑
n=1

λn〈x, en〉en

gdzie x ∈ H, natomiast λ = (λn) jest ciągiem liczb zespolonych z przestrzeni `∞.

(a) Pokazać, że D jest ograniczony i ma normę ‖D‖=‖λ‖∞.
(b) Pokazać, że D jest normalny.

(c) Wyznaczyć D∗.

(d) Pokazać, że D jest samosprzężony wtedy it tylko wtedy gdy λ jest ciagiem
rzeczywistym.

5. Pokazac, że wartości własne ograniczonego operatora samosprzężonego są rzeczy-
wiste.

6. Pokazać, że wartości własne operatora unitarnego leżą na okręgu jednostkowym.

7. Pokazać zwartość operatora D z zadania 4 gdy λ jest ciągiem zbieżnym do zera.

8. Pokazać, że operator T ∈ B(H) jest zwarty wtedy i tylko wtedy gdy T ∗ jest
zwarty.

9. Pokazać, że jeżeli (fn) jest bazą ON w przestrzeni Hilberta L2[0, 1], to zbiór funkcji

{fi,j(x, y) = fi(x)fj(y) : i, j ∈ N}

jest bazą ON w L2([0, 1]× [0, 1]).
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10. Niech będzie dany operator całkowy Hilberta-Schmidta

(Kf)(x) =

∫ 1

0

k(x, y)f(y)dµ(y)

gdzie k ∈ L2([0, 1]× [0, 1]). Pokazać, że

‖ k ‖2=
∞∑

i,j=1

|〈Kfi, fj〉|2

dla bazy (fi,j) z poprzedniego zadania, oraz, że ‖K ‖≤‖k‖.

11. Pokazać, że operator Hilberta-Schmidta K jest zwarty, wskazując ciąg (Kn) op-
eratorów skończonego rzędu odpowiadających ciągowi funkcji (kn), gdzie

kn(x, y) =
n∑

i,j=1

ki,jfi(x)fj(y),

taki że ‖Kn −K ‖≤‖kn − k‖→ 0.

12. Pokazać, że jeżeli T ∈ B(H) jest samosprzężony, to ‖ Tn ‖=‖ T ‖n dla dowolnej
liczby naturalnej n. Wywnioskować, że tzw promień spektralny

r(T ) = lim
n→∞

n
√
‖Tn ‖

jest dla operatora samosprzężonego T równy jego normie.

13. Zdefiniowaliśmy operator zwarty na przestrzeni Hilberta H jako taki operator
ograniczony, który jest granicą (w normie) ciągu operatorów skończonego rzędu.
Pokazać, że T jest zwarty wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego ograniczonego
ciagu (xn) w przestrzeni Hilberta H, ciąg obrazów (T (xn)) ma podciąg zbieżny.

14. Korzystając z równoważności z poprzedniego zadania i metody przekątniowej,
pokazać, że zbiór operatorów zwartych jest domknięty (w normie operatorowej).

15. Podprzestrzeń domknięta M przestrzeni Hilberta H nazywa się niezmiennicza
względem T ∈ B(H) jeżeli T (M) ⊆M , gdzie T (M) = {T (x) : x ∈M}. Pokazać,
że M jest niezmiennicza względem T wtedy i tylko wtedy gdy PTP = TP , gdzie
P jest rzutem ortogonalnym na M .

16. Podprzestrzeń domknięta M przestrzeni Hilberta H nazywa się redukująca dla
T ∈ B(H) jeżeli obie przestrzenie, M oraz M⊥, są niezmiennicze względem T .

17. Pokazać, że jeżeli M jest niezmiennicza względem T , to M⊥ jest niezmiennicza
względem T ∗.

18. Wskazać przykłady podprzestrzni niezmiennicznych operatorów przesunięcia (w
lewo oraz w prawo) na przestrzeni `2. Sprawdzić, czy są to podprzestrzenie re-
dukujące dla tych operatorów.

R. Lenczewski
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