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Časopis pro pěstování matematiky, roč. 97 (1972), Praha 

ÚLOHY A PROBLÉMY 

Úloha č. 1. Nechť U je resolutivní množina s hranicí U* 4= 0 v harmonickém pros
toru X (viz [1]) a označme pro každý kompakt K c X symbolem C(K) prostor všech 
spojitých (konečných) reálných funkcí naK . Každé funkcife C(U*) je tedy přiřazena 
harmonická funkce Hf na U, která je zobecněným řešením (v Perronově smyslu) 
Dirichletovy úlohy příslušné k množině U a okrajové podmínce f. Nechť Ur značí 
množinu všech x e U*, pro něž limH^(y) = f ( x ) pro každou funkci feC(U*). 

y->x 
yeU 

Množina U se nazývá semiregulární, jestliže pro každou funkci f e C(U*) lze přísluš
nou funkci Hy rozšířit na F e C(U u U*). Je-li U semiregulární, pak Ur je kompaktní. 
Obrácení tohoto tvrzení neplatí v Bauerových harmonických prostorech. Rozhodněte, 
zda obrácené tvrzení platí v Brelotových prostorech (nebo alespoň v harmonickém 
prostoru indukovaném klasickými harmonickými funkcemi na n-rozměrném eukli
dovském prostoru X -= Rn), tj. rozhodněte o správnosti následujícího 

Tvrzení. NechťX je Brelotův prostor a buďU c X relativně kompaktní otevřená 
(a tedy resolutivní) množina, U* #= 0. Pak U je semiregulární, právě když Ur je 
kompaktní. 
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