
Harmoninen analyysi

Harmoninen analyysi ja funktionaalianalyysi ovat osa laajempaa matemaattisen
analyysin piiriä. Niiden käytännöllisimpiin sovelluksiin kuuluvat fyysiikan lake-
jakin kuvaavat osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja lisäksi niillä on yhteyksiä monille
muille matematiikan aloille. Tässä julisteessa esitellään muutamia harmonisen
analyysin keskeisimpiä käsitteitä, joihin liittyvää tutkimusta laitoksellamme teh-
dään mm. apulaisprofessori Tuomas Hytösen johtamassa tutkimusryhmässä, ks.
http://wiki.helsinki.fi/display/harmonicanalysis/.

Fourier-sarjat

Ranskalainen matemaatikko ja fyysikko Joseph Fourier (1768-1830) pohti aikoi-
naan värähtelevän kielen ongelmaa, joka matemaattisesti tarkoittaa yksiulottei-
sen aaltoyhtälön
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ratkaisemista. Hänen menetelmänsä oli esittää ratkaisu u(x, t) ja systeemin al-
kutilaa kuvaava funktio f (x) = u(x, 0) trigonometristen funktioiden avulla –
sittemmin Fourier-sarjana –
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Tämä esitys palautuu tuttuihin trigonometrisiin funktioihin Eulerin1 kaavan eix =
cosx+ i sinx kautta, missä i on imaginaariyksikkö. On oleellista ymmärtää missä
mielessä funktion Fourier-sarja suppenee. Niin sanottua normin mielessä suppe-
nemista voidaan tutkia seuraavassa osassa esitettyjen työkalujen avulla. On yl-
lättävää, että jatkuvankin funktion Fourier-sarja voi hajaantua jossakin pisteessä.
Ruotsalainen matemaatikko Lennart Carleson (s. 1928) osoitti 60-luvulla, että
hyvin yleisenkin funktion Fourier-sarja suppenee kuitenkin melkein kaikkialla
(tämä on täsmällinen matemaattinen käsite!).

Fourier-sarjoja on kekseliäästi sovellettu muiden muassa seuraavien ongelmien
ratkaisuun:

• Isoperimetrinen ongelma: Pidetään tunnettuna, että suljettu, itseään leikkaama-
ton tasokäyrä rajaa tasosta alueen. Millainen käyrä, pituuden ollessa kiinnitetty,
rajaa pinta-alaltaan suurimman alueen ja mikä tämä pinta-ala on?

•Tasajakautuneisuuden ongelma: Jono lukuja x1, x2, . . . välillä [0, 1) on tasaja-
kautunut, mikäli mielivaltaiselle osavälille (a, b) ⊂ [0, 1) kuuluva osuus N :stä
ensimmäisestä luvusta x1, x2, . . . , xN lähestyy osavälin pituutta b−a lukumää-
rän N kasvaessa rajatta, ts. jos

lim
N→∞

moniko luvuista x1, x2, . . . , xN kuuluu välille (a, b)

N
= b− a.

Mielivaltaisen reaaliluvun x murto-osaa 〈x〉 = x − [x] (missä [x] on luvun x
kokonaisosa) kuuluu aina välille [0, 1). Voiko annetusta reaaliluvusta x muo-
dostettu jono 〈x〉, 〈2x〉, 〈3x〉, . . . olla tasajakautunut?

•Onko olemassa kaikkialla jatkuvaa, mutta ei missään derivoituvaa reaalifunk-
tiota? Onko sellaisista esimerkkejä?

1 Sveitsiläinen matemaatikko ja fyysikko Leonhard Euler (1707-1783) on yksi kautta aikain merkittävimmistä ma-
temaatikoista.

Singulaariset integraalit

Fourier-sarjan suppenemista normin mielessä voidaan tutkia käyttämällä apuna
Hilbertin muunnosta2
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Kyseinen lauseke on keskeinen esimerkki singulaarisesta integraalista. Singulaa-
rista siinä on sen ydin, eli kuvaus K(x, y) = 1/(x− y), jota ei voida, luvun x ol-
lessa kiinnitetty, integroida tavalliseen tapaan. Kyseinen ydin sisältää kuitenkin
kumoutumista, minkä ansiosta integrointi voidaan suorittaa pääarvomielessä, eli
ottamalla limε→0

∫
|x−y|>ε.

Ranskalaiset matemaatikot Guy David ja Jean-Lin Journé todistivat 80-luvulla
tärkeän singulaarisia integraalioperaattoreita (kuten Hilbertin muunnosta) kos-
kevan T1-lauseena tunnetun tuloksen, jonka variaatioita ja yleistyksiä tutkitaan
edelleenkin. Sen mukaan kyseessä olevan operaattorin rajoittuneisuuteen (halut-
tu ominaisuus!) riittää tarkastella eräitä hyvin yksinkertaisia testifunktioita ja to-
deta lisäksi, että sovellettuna vakiofunktioon 1 saadaan rajoitetusti keskiheilahte-
leva funktio.

Erityisen hyödyllisiksi ovat osoittautuneet niin sanotut dyadiset mallit, joilla sin-
gulaarisia integraaleja voidaan approksimoida. Nämä mallit ovat luonteeltaan
diskreettejä ja niiden analyysi palautuukin usein kombinatorisiin kysymyksiin!

Fourier-sarjan tapaan funktioille voidaan antaa esitys Haarin kantafunktioiden3

hI avulla:
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Tässä D on kokoelma reaalisuoran dyadisia osavälejä I = [2−km, 2−k(m + 1)),
missä k ja m ovat kokonaislukuja ja Haarin funktiot määritellään kaavalla
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missä I− ja I+ ovat dyadisen välin I vasen ja oikea puolisko ja välin pituutta on
merkitty |I|. Voimme nyt määritellä Haarin siirtona tunnetun operaattorin
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〈f, hI〉(hI−(x)− hI+(x)),

Tämän operaattorin merkittävyys tulee esille tarkastellessamme sitä erilaisten dy-
adisten kokoelmien D suhteen; ottamalla keskiarvo näistä eri Haarin siirroista
saadaan nimittäin Hilbertin muunnos!

2 David Hilbert (1862-1943) oli saksalainen matemaatikko ja loogikko.
3 Unkarilainen matemaatikko Alfréd Haar (1885-1933) tunnetaan parhaiten juuri näistä aallokkeistaan.

Banach-avaruudet

Puolalainen matemaatikko Stefan Banach (1892-1945) tunnetaan modernin funk-
tionaalianalyysin isänä ja hänen mukaansa nimetyt Banach-avaruudet ovatkin
keskeisimpiä objekteja tämän osa-alueen kysymyksissä. Siinä missä reaalisuora
R on yksiulotteinen ja taso R2 kaksiulotteinen, voivat Banach-avaruudet olla jopa
ääretönulotteisia! Niiden voidaan ajatella koostuvan vektoreista (nuolista), joilla
on äärettömän monta komponenttia. Tällaisia vektoreita voidaan laskea yhteen ja
venyttää, aivan kuten tason vektoreitakin. Myös Banach-avaruuksien vektoreille
on määritelty pituus; vektorin x pituutta merkitään ‖x‖.

Tutkittaessa sarjoja, eli äärettömän monen vektorin summia
∞∑
k=1

xk = x1 + x2 + . . .

on mielekästä kysyä mitä tapahtuu, jos sarjan termit lasketaan yhteen jossain
muussa kuin yllä olevassa järjestyksessä. Vastaus tähän riippuu olennaisella ta-
valla siitä, ovatko vektorit äärellis- vai ääretönulotteisessa avaruudessa! Äärelli-
sulotteisessa tapauksessa, siis esimerkiksi reaalisuoralla tai tasossa, uudelleenjär-
jestelty sarja summautuu samaan lukuun (eli suppenee ehdottomasti) täsmälleen
silloin, kun sarja suppenee itseisesti, ts. kun
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‖x‖ <∞.

Ääretönulotteisessa avaruudessa taas on aina olemassa vektoreita, joiden muo-
dostama sarja suppenee ehdottomasti, mutta ei itseisesti.

Tarkasteltaessa annetun Banach-avaruuden geometriaa, on oleellista kysyä missä
määrin suunnikassääntö toteutuu, eli onko kaikilla avaruuden vektoreilla voimas-
sa

‖x + y‖2 + ‖x− y‖2 = 2‖x‖2 + 2‖y‖2

tai päteekö jonkinlainen väljempi ehto. Mikäli suunnikassääntö toteutuu yllä ole-
vassa muodossa, on tarkasteltava avaruus niin sanottu Hilbert-avaruus, joiden
geometria tunnetaan yksinkertaisuudessaan erittäin hyvin. Usein ollaan kiinnos-
tuneita siitä, voidaanko jokin Hilbert-avaruudessa toimiva tulos yleistää Banach-
avaruuksille, joiden geometria on huomattavasti hienovaraisempi. Banach-ava-
ruuksien geometriaa on tutkittu hyvin paljon 20-luvulta lähtien.

Yleisesti ottaen miltei kaikki mielenkiintoiset harmonisen analyysin tulokset ovat
voimassa myös funktioille, joiden arvot ovat reaalilukujen sijasta Hilbert-avaruu-
den vektoreita. Oleellinen kysymys kuuluukin missä määrin tulokset pätevät jos
funktiot saavat arvonsa jossakin yleisemmässä Banach-avaruudessa. Merkittävä
luokka Banach-avaruuksia, joihin tulokset laajenevat, ovat niin sanotut UMD-
avaruudet (lyhenteenä englannista; unconditional martingale differences). Täl-
laisen avaruuden määrittelevä vaatimus on, että kyseisessä avaruudessa arvonsa
saavien funktioiden (jo aikaisemmin kohtaamamme) esitys Haarin funktioiden
avulla
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∑
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suppenee ehdottomasti. Vaikka suunnikassäännön ei täydykään toteutua UMD-
avaruuksissa kokonaisuudessaan on mielenkiintoista huomata, että eräänlainen
väljempi versio siitä on oltava voimassa. Tämä fakta luo jännittävän yhteyden
harmonisen analyysin ja Banach-avaruuksien geometrian välille!


