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Celem rozprawy jest prezentacja autorskich wyników dotyczących wybranych własności
sum prostych przestrzeni Banacha oraz ich zastosowań.

Jednym z zagadnień podejmowanych w badaniach nad przestrzeniami Banacha jest

studiowanie warunków, które zapewniają, że dana geometryczna własność przestrzeni Ba-
nacha zostanie zachowana po przejściu do pewnych konstrukcji, takich jak sumy proste
czy przestrzenie interpolacyjne. Główna część niniejszej pracy prezentuje wyniki badań w
tym kierunku.

W badaniach dotyczących geometrycznych własności sum prostychrozważane są sumy
proste Y : (Dn. , Xn) u, gdzie {X};67 jest rodziną przestrzeni Banacha, a norma w sumie
prostej pochodzi od kraty Banacha E, którą nazywamy przestrzenią bazową dla sumy
prostej.

W części poświęconej przesftzeniom interpolacyjnym, autorskie wyniki pracy doty-
czą przestrzeni interpolacyjnych powstałych przy użyciu ogólnej, dyskretnej K-metody
interpolacji opartej na przestrzeni z baząbezwarunkową.

Pierwszy rozdział pracy zawiera definicje, klasyczne twierdzenia otaz przykłady do-
tyczące geometrycznych własności przestrzeni Banacha takich jak: jednostajna wypu-
kłość, jednostajna gładkość, jednostajna niekwadratowość, własności Opiala oraz własność
Garcii-Falseta. Te geometryczne własności mają liczne zastosowania w analizie funkcjo-
nalnej, a w szcze1ólności w metrycznej teorii punktów stałych. W pracy rozważamy trzy
rodzaje własności Opiala: słabą własność Opiala, własność Opiala oraz jednostajną wła-
sność Opiala. Własności te rozpatrywane są nie tylko w odniesieniu do słabej topologii,
ale również w podejściu ogóIniejszym - względem pewnej topologi r. W pracy zdefinio-
wany jest nowy moduł s1," prz€strzeni Banacha X związany z własnością Opiala oraz
podane są zależności między tym modułem, a innym, znanym wcześniej modułem r21,",

który równiez odnosi się do własności Opiala.
Rozdział 2 pracy poświęcony jest kratom Banacha. Kraty te stanowią szczególny rodzaj

przesŁrzeni Banacha, w których norma spełnia warunki związane z porządkiem. Rozdział



ten składa się ze wstępu do teorii krat Banacha i omówienia wybranych zagadnień tej

teorii. Ponadto wprowadzone są własności krat Banacha związane z porządkiem. NaleŻą

do nich m. in. jednostajna monotoniczność i porządkowa jednostajna gładkość, które są

opisane przy pomocy funkcji zwanych modułami monotoniczności 6,,,x i oy otl,z modu-

łem porządkowej gładkości pm,x.W omawianym rczdziale przedstawione są zależności

między tymi modułami. Ponadto zaprezentowana jest konstrukcja dwuwymiarowej kraty
Banacha, której moduł monotoniczności ó-,; nie jest funkcją wypukłą. Ta konstrukcja
stanowi kontrprzykład do pewnych stwierdzeń, które pojawiały się w literaŁtrze.

Celem rozdziału 3 pracy jest zaprezentowanie autorskich wyników dotyczących geo-

metrycznych własności sum prostych przestrzeni Banacha. Podane zostało oszacowanie

modułu wypukłości Óy sum} prostej Y : (Drr, Xn), przestrzeni Banacha przy lŻyciu
modułów wypukłościprzesttzeni X6 oraz ptzestrzeni E, jak równiez oszacowanie charakte-

rystyki wypukłości e6(Y) sumy prostej. W tym rozdzia\e została ponadto zaprezentowana

konstrukcj a przestrzeni Y z zadanymi z góry wartościami e6(Y) oraz 6y(2). Dalsza część

tego rozdziału zawiera wyniki dotyczące własności Opiala dla sum prostych przestrzent

Banacha. Podane zostały warunki dostateczne na to, aby suma prosta Y : (Dn. , Xo) u
miała słabą własność Opiala, własność Opiala i jednostają własność Opiala. Rozdział 3
koficzą autorskie wyniki dotyczące współczynnika Garcii-Falseta dla sumy prostej prze-

strzeni Banacha.
Ostatni rozdział pracy jest poświęcony jednostajnej wypukłości i własności Opiala dla

ptzesŁrzeni interpolacyjnych, których konstrukcja opiera się na ogólnej, dyskretnej meto-

dzie interpolacji z tlżyciem abstrakcyjnej przestrzeni zbaząbezwarunkową. Rozdział ten
rozpoczyua opis tej metody interpolacji. Następnie przedstawiony został wynik, który po-

daje warunki na to, aby przestrzeń interpolacyjna była jednostajnie wypukła. W kolejnym
twierdzeniu podane zostały warunki gwarantujące, że dana przestrzen interpolacyjna ma

własność Opiala i jednostajną własność Opiala,
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