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Η διάσταση των χώρων Banach 

 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος και AV. Συμβολίζουμε με <Α> τον ελάχιστο διανυσματικό
υποχώρο του V ο οποίος περιέχει το σύνολο Α. Επίσης λέμε τον <Α> και υποχώρο παραγόμενο
από τον σύνολο Α. 
  Όταν τα στοιχεία του Α είναι γραμμικώς ανεξάρτητα και ισχύει <Α>=V λέμε ότι το Α αποτελεί
βάση (αλγεβρική) του διανυσματικού χώρου V.

Πρόταση 1: Ας είναι  AV. Τότε  ⟨Α ⟩={∑ k i a⃗i : k i∈ℝ , a⃗i∈A , k i σχεδόν όλοι μηδέν} δηλαδή
ο υποχώρος <Α> αποτελείται από όλους τους δυνατούς πεπερασμένους γραμμικούς συνδυασμούς
στοιχείων του Α. 

απόδειξη

Θεωρούμε το  σύνολο  Β={∑ k i a⃗i :k i∈ℝ , a⃗i∈A , k i σχεδόν όλοι μηδέν .} Θα δείξουμε πρώτα
ότι το Β είναι διανυσματικός υποχώρος του V. Έστω λοιπόν τα διανύσματα w⃗1, w⃗2∈B . Τότε θα

είναι  w⃗1=∑ k i a⃗i , w⃗2=∑ li a⃗i  όπου οι συντελεστές ki,  li είναι σχεδόν όλοι μηδενικοί.  Τότε
w⃗1+ w⃗2=∑ (k i+li) α⃗ι και  προφανώς  τα  αθροίσματα  ki+li είναι  σχεδόν  όλα  μηδενικά.  Άρα  το

άθροισμα  w⃗1+ w⃗2∈B . Επίσης προφανώς αν λ∈ℝ , λ w⃗1=∑ λk i a⃗i ∈B συνεπώς το Β είναι
πράγματι υποχώρος του V.  Ισχύει ότι a⃗i∈B και αφού <Α> είναι ο ελάχιστος υποχώρος του V ο
οποίος περιέχει το Α θα ισχύει <Α>   Β. Αν τώρα  w⃗∈B τότε  w⃗=∑ k i a⃗ i ∈ ⟨A ⟩ δηλαδή
ισχύει Β   Α κι επομένως  Α Β

Έστω  V  διανυσματικός  χώρος  εφοδιασμένος  με  νόρμα  και  (xn)  ακολουθία  στοιχείων  του  V.
Θέτουμε <xn , n=1,2,...> τον υποχώρο που παράγεται από το σύνολο των όρων της ακολουθίας xn.
Επίσης  θέτουμε [xn  ,  n=1,2,...]  =  ⟨xn , n=1,2,. ..⟩ δηλαδή  [xn  ,  n=1,2,...]   είναι  ο  μικρότερος
κλειστός διανυσματικός υποχώρος του V ο οποίος περιέχει την ακολουθία (xn).

Ορισμός:  Έστω V χώρος Banach και (en) ακολουθία στοιχείων του V με en≠0 για n=1,2,....
Θα  λέμε  ότι  η  ακολουθία  (en)  είναι  Schauder  βασική αν  ∀ x∈[en:n=1,2,...] υπάρχει
(μοναδική) ακολουθία πραγματικών αριθμών λn ώστε

 x=∑
n=1

∞

λnen δηλαδή lim
n→+∞

‖∑
k=1

∞

λk ek−x‖=0

Η ακολουθία (en) λέμε ότι είναι βάση (Schauder)  του V αν είναι βασική και [en: n=1,2,..]=V.
Όταν ‖en‖=1 ∀n∈ℕ τότε λέμε ότι η (en) είναι μοναδιαία.
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Παρατηρήσεις:
1.  Ενώ κάθε διανυσματικός χώρος (άρα και κάθε χώρος Banach) έχει αλγεβρική βάση, δεν έχει
πάντοτε βάση Schauder.
2.   Όπως  θα  αποδείξουμε  στη  συνέχεια  μια  αλγεβρική  βάση  σε  έναν  χώρο  Banach  είναι  ή
πεπερασμένη ή υπεραριθμήσιμη, ενώ μια βάση Schauder είναι πάντα αριθμήσιμη.
3.  Κάθε  χώρος  Banach  έχει  μια  (Shauder)  βασική  ακολουθία,  αν  και  δεν  έχει  πάντοτε  βάση
Shauder.

Στην  παράγραφο  που  ακολουθεί  θα  αποδείξουμε  τον  ισχυρισμό  της  2ης  παρατήρησης.  Θα
χρειαστούμε κάποια αποτελέσματα από την τοπολογία. 
Αν V είναι ένας διανυσματικός χώρος, δυο νορμικές ‖❑‖1 και ‖❑‖2 λέγονται ισοδύναμες όταν
δίνουν τις ίδιες τοπολογίες (δηλαδή τις ίδιες κλάσεις ανοικτών ή κλειστών συνόλων). Ισχύει το
εξής 
Θεώρημα 1:  Οι νόρμες  ‖❑‖1 , ‖❑‖2  είναι  ισοδύναμες  αν και  μόνο αν υπάρχουν αριθμοί
κ,λ>0 ώστε για κάθε x∈V , ‖x‖1⩽κ‖x‖2 και ‖χ‖2⩽λ‖x‖1

Ισχύει επίσης και το
Θεώρημα 2:  Αν V διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης, τότε όλες οι νόρμες στον V
είναι ισοδύναμες.

Λήμμα 1:  Αν V είναι ένας νορμικός χώρος, και W ένας υποχώρος του πεπερασμένης διάστασης,
τότε ο W είναι κλειστός υποχώρος του W.
Απόδειξη

Έστω W≠V και x∈V−W . Θέτουμε E=Wλx={y+λx / yW και λR}. Στον χώρο Ε ορίζουμε
νέα  νόρμα  θέτοντας  ‖y+λx‖1=‖y‖+|λ| ∀ y∈W (η  επαλήθευση  είναι  πολύ  εύκολη).  Ο  Ε
λοιπόν είναι ένας νορμικός υποχώρος του V με διάσταση πεπερασμένη. Σύμφωνα με το θεώρημα 2
παραπάνω, οι νόρμες  ‖❑‖1, ‖❑‖ θα είναι ισοδύμανες, οπότε από το θεώρημα 1 θα υπάρχουν
m,M>0 έτσι ώστε m‖y+λx‖⩽‖y‖+|λ|⩽Μ‖y+ λx‖,∀ λ∈ℝ ,∀ y∈W

Ειδικά για λ=-1 ‖y‖+1⩽M‖y−x‖ άρα 
1
M
⩽

1
M
(‖y‖+1)⩽‖x− y‖ δηλαδή για κάθε διάνυσμα

y του W ρ(x ,W )⩾
1
M
>0 άρα x∉W αφού ως γνωστόν x∈W⇔ρ(x ,W )=0.

Ώστε ∀ x∈V−W⇒ x∉W άρα αν x∈W⇒ x∈W δηλαδή W⊂W και αφού προφανώς ισχύει
W⊂W θα έχουμε τελικά W=W πράγμα που σημαίνει ότι ο υποχώρος W είναι κλειστός.
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Θεώρημα:  Αν V χώρος Banach τότε dimV <∞ ή dimV>ℵ0

Απόδειξη

Υποθέτουμε  ότι  ο  V  έχει  την  αριθμήσιμη  βάση  {e1,e2,...,en,...}  και  θεωρούμε  τα  σύνολα
Fn=⟨e1,e2,... , en⟩ Μπορούμε  τότε  να  γράψουμε  V=∐

n∈ℕ

Fn . Τα  σύνολα  Fn είναι  όλα

πεπερασμενοδιάστατοι  υποχώροι  του  V,  άρα θα  είναι  κλειστά  σύνολα.  Έτσι  ο  V γράφεται  ως
αριθμήσιμη ένωση κλειστών συνόλων, οπότε αφού είναι πλήρης χώρος, σύμφωνα με το θεώρημα
κατηγορίας του Baire ο V θα είναι δεύτερης κατηγορίας. (Ένα υποσύνολο Α ενός μετρικού χώρου
λέμε  ότι  είναι  πουθενά  πυκνό  όταν  A 0

=∅ .  Ένας  μετρικός  χώρος  λέμε  ότι  είναι  πρώτης
κατηγορίας όταν ισούται με την ένωση μιας ακολουθίας πουθενά πυκνών υποσυνόλων του. Αν ο
μετρικός χώρος δεν είναι πρώτης κατηγορίας, τότε λέμε ότι είναι δεύτερης κατηγορίας. Το θεώρημα
του Baire αναφέρει ότι ένας πλήρης μετρικός χώρος είναι δεύτερης κατηγορίας.) 
Άρα  υπάρχει  m∈ℕ ώστε  Fm

0
≠∅ και  επειδή  το  Fm είναι  κλειστό  θα  ισχύει  Fm

0
≠∅

δηλαδή υπάρχουν x∈Fm και ε>0 ώστε S (x , ε )⊂Fm.
Τότε S (0, ε )=S (x , ε )−x ⊂Fm αφού Fm είναι διανυσματικός χώρος.

Όμως V=∐
n∈ℕ

nS (0, ε )⊂Fm άρα V=Fm δηλαδή ο V είναι πεπερασμένης διάστασης άτοπο.
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