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élevée: La seconde dérivée c»"(y) existe presque partout dans A. 
Les dérivées d2<p/dy2 et d2<p/dxdy existent presque partout dans D. 
Si en plus dí/dq 4= 0 les dérivées d2<p/dx2 et d2<p/dydx existent 
aussi presque partout dans D. 

Pour les équations linéaires ce théorěme n'est pas vrai. 

O skoroperiodicitě funkce definované Dir ichletovou řadou. 
Dr. František Wolf, Praha. 

Podařilo se mi dokázat větu: Konverguje-li obecná trigono
metrická řada k omezené funkci, jež je stejnoměrně spojitá, jest 
t ím zaručena její skoroperiodičnost. — Není-li funkce omezena, 

a+l 
nýbrž je-li omezen výraz f | f (x) \ dx stejnoměrně v a a existuje-li 

a 

lim V \í(x + d)—í(x)\dx = 0 
<5->0 i 

stejnoměrně v a, pak jest í(x) skoroperiodické ve Stepanovově 
smyslu. Totéž platí i pro Besicovitchovo zobecnění skoroperiodicity. 

Odtud poznatek: Funkce í(s) definovaná jako součet Dirich-
letovy řady jest skoroperiodická pro a > aQ tehdy a jen tehdy, je-h 
pro a > a0 omezená. — Dosud byla skoroperiodičnost zaručena 
jen tehdy, existoyal-li obor abs. příp. stejn. konvergence Dir. řady. 

Podobný poznatek odvodil jsem pro případ Rieszovy zobec
něné konvergence Dirichletovy řady. Tedy na př. pro Besicovi-
tchovu skoroperiodicitu: 

Konvergují-li pro a > o-& Rieszovy středy indexu k k funkci 
f(s), pro niž Mt (| í(a + it) |2} < oo, pak jest pro a > ak í(s) 
skoroperiodická v Besicovitchově smyslu. 

Vzdáme-li se podmínky omezenosti, tam kde na př. M | | í(x) |} 
více neexistuje, nelze funkci i(s) nazývati skoroperiodickou v dosa
vadním smyslu, i když je limitou Rieszových středů. A přece lze 
dokázati, že M {í(a -f- it) eiu\ existuje dále, jen když užijeme 
jistého zobecnění konvergence při limitním přechodu, a že se dále 
rovná a&-Xo. Výraz je tedy různý od nuly jen ve spočetném 
množství. Dále platí stále ještě, že í(a -f it) jest limitou Rieszových 
součtů Dirichletovy řady, a ukázali jsme, že teprve tato podmínka 
vnáší do charakteristiky funkce skoroperiodičnost. Stojíme t u tedy 
před nutností zobecniti pojem skoroperiodičnosti víc, než se dosud 
stalo. Jsem přesvědčen, že zobecnění dosáhneme tím, že opustíme 
podmínku stejnoměrnosti aproximace trigonometrickými poly
nomy a že ji nahradíme podmínkou jinou. 
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