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REFERÁTY

E I N I G E FRAGEN DER APPROXIMATIONSTHEORIE
(Referát o přednášce dr GÉZY FREUDA proslovené na schiazi matematické obce pražské
dne 6. dubna 1957.)
Přednášející předvedl důkaz následující

věty:

Nechť f jest funkce spojitá na celé přímce, periodická s periodou 2n. Nechť f má spojitou
derivaci v každém bodě. Existuje absolutní konstanta k s touto vlastností: NecM Pn je posloup
nost trigonometrických polynomů stupně <T n, nechť yn jsou Čísla ' ^ 1 a nechť platí
••
Potom platí

.

\f-Pn\^YnEn(f).

'

\í'-P'n\^hynEn(f).

D ů k a z . Jestliže sn znamená n-tý parciální součet.Fourierovy řady pro /, označíme
Vn(f) průměr —

———. Platí potom podle.vety de la Vallée-Poussinovy odhad
n
1/ — Vn(/)l á 4Kn(/). Dále se dá za uvedených předpokladů dokázati, že Vn(f) = Vn(f).
J e potom

/' - K. = /' - Vn(h + \7JÍ) - PnÝ •
Rozdíl /' — Vn(f) je odhadnut číslem 4J?„(/'). Podle Bernsteinovy věty bude druhý
rozdíl odhadnut %n-násobkem normy polynomu Vn(f) — P„- J e však
J e tedy

\Vn(f) - Pn\ á \Vn(f) - /| + |/ - Pn\ á (4 + yn) En(f) .

Podle nerovnosti,

|/'-

P'n\ S iEn(f)

dokázané nedávno

+ 2»(4 + yn)
STEČKINEM,

En(f).

A
platí En(f) g — En(f),
n

odkud

ilined plyne uvedený odhad.
Přednášející se zmínil ještě o některých podobných větách týkajících se lokalisace
aproximace a v diskusi podal důkaz věty Stečkinovy a zodpověděl řadu dotazu.
Vlastimil Pták, Praha.
O ZOBECNĚNÍ JISTÝCH VĚT O VNOŘENI
(Referát o přednášce S. L. SOBOLEVA, proslovené na schůzi matematické obce pražské
dne 15. dubna 1957, o dosud neuveřejněných výsledcích z funkcionální analysy.)
Přednášející nejdříve připomněl, že problematika, kterou se zabýval, přirozeně vznikla
při studiu existence zobecněných řešení kvasilineární hyperbolické rovnice
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