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Iloczl'nHadanrarcla f *g firnkcji f i glxi<ltltlrficzrtvclrłł,kolc jeclrirlstktlrv_l,rn D::D(0,1),
gdzie D(c, r,) :: {ł € C : lz - a j < r} d}a a € C i r. ż 0. został zdtllinitiwa,lrł, w XIX rvieku pIzcł
Hadamarda. W przypadkrr. gdy funkcje f i s _są lttllorrlorIlczne łv pewl}\.Ill otoczeniu zcł:a jest,

on zdefinir.lu.i,ll}l,. Zżt poillocą lĄ-ZOI'tl

D(O,R/,9) ) z v-+ f * g(:),: i l'")(o)41(0).,.

gdzie [l1,n jest pronrierricnr zbieżnaści szeregu potęgoweg,;. \\I peulnych przypaclkach |\oczyn
Hadamarda .f x g nroże zosta( rozszęrzt-lnv lrolr;uirirficzrrie poza kcło D(0, R/,9). \\,' rraturalny
sposób pojau,ił sig pro1-1lerl} \\,-yzliaczerria urlił,erstrlrrego oł.lszaru 0 c C. rra który mozna pł-ze-
dłużyĆ lrolclrrrorficzrłic funkcję .f *.q dla dowolnych funkcji f e Uat(,ł) i g e Hol(B). gdzie
A,B C C są obszararrli zarvitlrającynri z(y(}, a. syrrrbol Hol(ś)) oznacza klasę łvszystkir:h t'unkcji
lrolonorficzrrvcir w r;bszarztl [}. Przr.jlnu.jąc p(D) :: sup({r ż a : D(0, r) C D}) dla zbiorrr
D C C zav'ierającego zero) dla rlorł,olrrie zadarrych obszarów A, B C C zosl,ałł,r zde{irtitlwallŁ1
klasa tl1(.4. B) wsz.ystkiclr obszar'ów 0 C C, łra które frrnkcj a (f * st)lnp.rę.l1rlsll nra rozszerzcnie
lroltirrlorfic:zrre. \\" r]ość łatrv.y spilsób lltozlia p<lkazać, że <]1a każdcgrl śż ę}lt(A,B),

0 c,4 * B ::Ć t rĆ \.4. Ć \ B),

gdzie . oznacza iloczyrr aigełlraiczn). zbiorórł. Operacja x została l}az§,ana splotem zbiorórv.
Problem przedłużalności holonrcrficznej ilocz.vnu Hada,martla został rozrviązany w 1992 roku
przez N,fiiller;r. Iiorzystając z faktu, że ilocz;\,n HadanraI.da In()ze zostać prze<lstaniony w po-
staci lvzortr ca,łkolr,ego Parsevala, wvkazał on) ze rnaksyrrra,lnyrn w sensie inkluzji obszarenr w
}lrtA,B) jest składowa spójrra zbioru A*B załvierająca zero. N,Iotywacją r1o napisania tej roz-
plallT stała się następująca koncepcja uogólnienitr ilocz3.11tl Hadanrarda. Dla dowoln}rcir zbiorów
otwart1,'ch A, B C C niech 'Hz(A,B) oznacza klai;ę lł-sz1,.stkictr zbiorórv otv,artych fi c C. dla
których istnieje operator T : Hol(A) x Hol(B) -* Hol(O) spełniającv rvarunki:

ę) rff,s): f *qtllau,szystkichrł,ielornianółv l is;

(ii)dlawszystkic:hciągóu,,N]rl,*f,,eHo1(,4)iN3n+1tteHol(B) orazwszvstkicłr
/ e Hol(;{) i g e Hol(B), jeżeli f,, !:\ f w A i 9, \ g w B, gdy n -+ +,)o, to
T(f,,,g,,) ]5 7:{f ,s) w 0, gciv n -> *oo,



gdzie symbol "", oznacza zbieżność niemal jednostajną.

Rozdział pierwszy jest w całości poświęcony splotowi zbiorów i jego własnoŚciom. Podroz-

clział 1.1 zawiera podstarvowe własności splotu zbiorów wynikające bezPoŚrerlnio z definicji,

takich jak łączność, przemicrrność czy monotoniczność. W podrozdziale 1.2 wykazana została

alterrratywna cha,rakteryzacja splotu zbiorów i podano jej zastosowania. PorlrozdziaŁ L.3 za-

wicra twicrdzenia dotyczące splotu zbiorów. które rvynikają ze szczegÓlnych własnoŚci rodzinY

od,wzorowań C 
= 

z,--Tr(z)::pz dlap € a\ {0i.Podrozdziały 1.4 i 1.5 dotycząodpowiednio

własności topologicznv"L i g"o.o"trycznych. splotu zbiorón,. W podrozdziale 1.6 oPisane są c}ra-

raktcr)rzacjc splotu zbiorów w przypadku, gdy zbiory A i B są obszararni spiralnyrni względem

Zera.
W drugirn rozdzia,lerozplawy został zclefirriowany )-iloczvrr Hadamarda H1, gcizie.\ : Z ' C

jcst dowolnie zadanym ciągiem spełniając;rnr warurrck

por.defincja2.2.Wprzypadku,gdy}o:1i^k:OdlakęZ\{0},operatorH1 stajesię

operatorem iloczynu Hadtr,nrarda x. Dlatego operator H; jest natrrralrryrn uogólnierriem oPera-

tora x. Zastęprrjąc iloczyn Hadamarcla * ptzez.\-iloczł-rr Harlanrarda H1 moŻlta rv naturalnY

sposób określić oclporvietiniki Hł(A. B) i ?1ł(A. B) klas }1lA,B) i 17ż(A, B), Podrozdział 2.I

za*-iera clefinirję i porlsta,u,ou,e u,ła,snośr:i A-iloczvrrtr Hada,nrirrrla. \l'iocląc\rrn lr Yrrikienr rozPra,-

wv jcst twicrclzcnie 2.1!, z którego wynika rn, szczególności. żc Ax B e 11)(A.B)- Ponadto z

trł.ierdzcnia 2.11 u,vnika, ze składor.va spójna splottr A x B zawierajtlca ZęTo należY do klas1'

Hł(A,B); por. wniosck 2.12. Istotrrą rolę u, dclrł.odzie twierclzetria 2.11 odgryq'ą rcprezcntacja

.ołko*-u Parseł,a,la operatora H; będąca trcścią twierrlzenia 2.10. Wszystkic te qyniki zosta-

łv zarniesz czone wTaz z dowoclarni u. poclrozclziala 2.3. PoclrozclziaŁ 2.2 zalvtera kilka ienratółv

pomocniczych potrzebnych do rrdou,odnienia tu,ierdzertia 2- 1 1 -

Trzeci tozdział zaw.iera przyĘ|o.1n ilrrstrrijące rozrł,azania z paptzcdnich clwócłr rOzdzlałów.
przykład_v g, poriroz-dziale 3,1 doti"czą zastosowania różn}.c}r metcld wyznaczania sPlotóu'zbic>

rów. Poclrozdział 3.2 sygnalizrrje rnozlitość ziłsto-sołvarria rczrrltatów z tozdziału drrrgielgo.
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