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PREREKVISIIDID (selles peatükis kõik tulemused i.t.1)

Seose mõiste, ekvivalentsiseos. Meetrilise ruumi mõiste, ruum Rm; kerad ja ümbrused meetrilises ruu-
mis; jadade koonduvus meetrilise ruumis; hulga sisemus, raja ja sulund meetrilises ruumis; kinnised ja
lahtised hulgad meetrilises ruumis; meetrilise ruumi separaablus; meetrilise ruumi täielikkus. Hulga kate
meetrilises ruumis, lahtine kate, antud katte alamkate, hulga kompaktsus meetrilises ruumis; tarvilik ja
piisav tingimus hulga kompaktsuseks meetrilises ruumis (“Bolzano-Weierstrassi omadus”), kompaktse
hulga omadusi meetrilises ruumis; tarvilik ja piisav tingimus hulga kompaktsuseks ruumis Rm, Heine-
Boreli lemma. Normeeritud ruumi mõiste, normeeritud ruum kui meetriline ruum, ruum Rm kui normee-
ritud ruum. Read normeeritud ruumides, normeeritud ruumi täielikkuse kriteerium temas absoluutselt
koonduvate ridade koonduvuse kaudu. Ruum R, järjestus ja aritmeerilised tehted temas.

I pt. MÕÕDUGA RUUMID

§ 1. Sissejuhatus. Tasandilise kujundi Jordani välis- ja sisemõõt, mõõtuvus Jordani mõttes. Darboux’
summad, Darboux’ integraalid, Riemanni integraal. Jordani mõõdu mõiste “mõistlikul viisil” laiendamise
mittevõimalikkus ruumi Rm kõigile alamhulkadele; Banach-Tarski paradoks (i.t.).

§ 2. σ-algebrad. Algebra mõiste ja põhiomadused, σ-algebra mõiste ja põhiomadused. Alamhulkade
kogumi poolt genereeritud σ-algebra. Boreli σ-algebra, hulgad tüüpi Gδ ja Fσ; ruumi R lahtiste hulkade
struktuur, separaabli meetrilise ruumi lahtiste hulkade struktuur (i.t.); ruumi R Boreli σ-algebrat gene-
reerivaid kogumeid, ruumi R Boreli σ-algebra kinnisus nihutamise ja arvuga korrutamise suhtes. Poolal-
gebra, poolalgebra paarikaupa lõikumatute hulkade lõplike ühendite algebra; ruumi R poollõikude poolt
genereeritud algebra.

§ 3. Mõõdud. Aditiivne hulgafunktsioon, tema põhiomadused; σ-aditiivne hulgafunktsioon, tema
põhiomadused; mõõt, eelmõõt, mõõduga ruum, tõenäosusruum, lõplik ja σ-lõplik mõõduga ruum. Näiteid
lihtsamatest mõõtudest ja mõõduga ruumidest (loendamismõõt, Diraci mõõt). Monotoonse hulgafunk-
tsiooni regulaarsus; mõõdu regulaarsus juhul, kui tema määramispiirkond sisaldab ruumi Boreli σ-al-
gebrat; regulaarse aditiivse hulgafunktsiooni σ-aditiivsus (i.t.). Hüljatav hulk, mõõduga ruumi täield.

§ 4. Välismõõdud. Mõõdu jätk. Välismõõt. Lemma välismõõtu genereerivast hulgafunktsioonist.
Hulga mõõtuvus välismõõdu suhtes; Carathéodory teoreem. Antud mõõduga assotsieeruv välismõõt, teo-
reem algebral määratud mõõduga assotsieeruvast välismõõdust; Carathédory-Hahni protseduur mõõdu
jätkamiseks algebralt selle algebra poolt genereeritud σ-algebrale, Hahni jätkamisteoreem. Lause mõõdu
ja tema Carathédory-Hahni jätkudega assotsieeruvate välismõõtude võrdsusest (i.t.); teoreem σ-algebral
määratud σ-lõpliku mõõdu Carathédory-Hahni jätkust (i.t.).

§ 5. Boreli mõõdud ruumis R. Mittekahanevate vasakult pidevate funktsioonide F : R → R ja
ruumi R Boreli mõõtude vahekord, skeem Lebesgue-Stieljesi σ-algebrate ja mõõtude (sh. Lebesgue’i σ-
algebra ja mõõdu) defineerimiseks ruumis R, Lebesgue-Stieltjesi mõõtude arvutamine vahemikest koos-
nevate loenduvate katete abil; σ-lõpliku regulaarse mõõdu Carathéodory-Hahni jätku regulaarsus (i.t.),
Lebesgue-Stieljesi mõõtude regulaarsus; Lebesgue-Stieljesi hulkade kirjeldusi; Lebesgue’i hulga nihke ja
kordse Lebesgue’i mõõt, Lebesgue’i mõttes mittemõõtuva hulga olemasolu.

II pt. LEBESGUE’I INTEGRAAL

§ 1. Mõõtuvad funktsioonid. Funktsiooni mõõtuvus; funktsiooni väärtuste ruumi σ-algebrat gene-
reeriv kogum kui piisav “testhulk” funktsiooni mõõtuvuseks; funktsiooni mõõtuvus Boreli mõttes, pideva
funktsiooni mõõtuvus Boreli mõttes; funktsiooni f : R → R mõõtuvus Lebesgue’i mõttes; mõõtuvast ruu-
mist topoloogilisse ruumi tegutseva funktsiooni mõõtuvus Boreli mõttes, tarvilikke ja piisavaid tingimusi
reaalväärtustega funktsiooni mõõtuvuseks Boreli mõttes (piirkondade originaalide kaudu). Ruum R
kui meetriline ruum, tema Boreli σ-algebra; tarvilikud ja piisavad tingimused R-väärtustega funkt-
siooni mõõtuvuseks (piirkondade originaalide kaudu). Hulga karakteristlik funktsioon, tarvilik ja pii-
sav tingimus tema mõõtuvuseks. Mõõtuvate funktsioonide klassi kinnisus aritmeetiliste tehete suhtes;
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mõõtuvate funktsioonide jada maksimum, miinimum, supreemum, infiimum ja piirväärtused — mõõtuvad
funktsioonid. Lihtne mõõtuv funktsioon, tema kanooniline ja standardesitus; mittenegatiivne mõõtuv
funktsioon kui lihtsate mõõtuvate funktsioonide mittekahaneva jada punktiviisi piirväärtus; funktsiooni
positiivne ja negatiivne osa ning absoluutväärtus, nende mõõtuvus; mõõtuv funktsioon kui lihtsate
mõõtuvate funktsioonide punktiviisi piirväärtus. Mõiste “peaaegu kõikjal” (“p.k.”); mõõtuva funk-
tsiooniga p.k. võrdse funktsiooni ning mõõtuvate funktsioonide p.k.-piirväärtuse mõõtuvus täielikus
mõõduga ruumis (i.t.).

§ 2. Integraal mittenegatiivsest funktsioonist. Klass L+; integraal mittenegatiivsest lihtsast
mõõtuvast funktsioonist, tema põhiomadused; integraal suvalisest mittenegatiivsest mõõtuvast funkt-
sioonist; Lebesgue’i monotoonse koonduvuse teoreem; integraali aditiivsus klassis L+, monotoonse koon-
duvuse teoreemi versioon ridade jaoks; integraal üle nullmõõduga hulga, integraali aditiivsus piirkonna
järgi; peaaegu kõikjal võrdsete funktsioonide integraalide võrdsus; tarvilik ja piisav tingimus klassi
L+ funktsiooni integraali võrdsuseks nulliga; monotoonse koonduvuse teoreemi “p.k.”-versioon; Fatou
lemma, tema “p.k.”-versioon; klassi L+ kuuluva lõplikku integraali omava funktsiooni omadusi.

§ 3. Integraal R-väärtustega funktsioonist. Funktsiooni positiivne ja negatiivne osa; mõõtuva R-
väärtustega funktsiooni integreeruvus, integraal temast, integraal temast üle suvalise mõõtuva hulga;
klass L1; integreeruvate funktsioonide omadused, mis on seotud aritmeetiliste tehetega; tarvilikud ja pii-
savad tingimused integreeruvate funktsioonide võrdsuseks p.k.; p.k. määratud R-väärtustega funktsiooni
integreeruvus ja integraal; L1 kui vektorruum ning normeeritud ruum. Lebesgue’i domineeritud koon-
duvuse teoreem, Lebesgue’i tõkestatud koonduvuse teoreem; Lebesgue’i koonduvusteoreem integreeru-
vate funktsioonide ridade jaoks, ruumi L1 täielikkus. Integreeruvate lihtsate mõõtuvate funktsioonide
alamruumi kõikjal tihedus ruumis L1; funktsiooni kandja, tõkestatud kandjaga pidevate funktsioonide
alamruumi kõikjal tihedus ruumis L1(R,MF , µF ) (i.t.).

§ 4. Riemanni integraali ja Lebesgue’i integraali vahekord. Darboux’ summad, nende olulise-
mad omadused, Darboux’ integraalid, Darboux’ lemma, Riemanni integraal; lõigu Lebesgue’i σ-algebra,
Lebesgue’i mõõt lõigus, lõigus Lebesgue’i mõttes integreeruvad funktsioonid; lemma lõigus tõkestatud
funktsiooni Darboux’ integraalidest; tarvilik ja piisav tingimus lõigus määratud tõkestatud funktsiooni
integreeruvuseks Riemanni mõttes, lõigus Riemanni mõttes integreeruva funktsiooni integreeruvus Lebes-
gue’i mõttes.

§ 5. Mõõtuvate funktsioonide koonduvustüüpe. Ühtlane koonduvus, punktiviisi koonduvus,
peaaegu kõikjal koonduvus, mõõdu järgi koonduvus, koonduvus ruumis L1, nende vahekorrad; Jegorovi
teoreem (i.t.), Luzini teoreem (i.t.).

III pt. KORRUTISMÕÕDUD

§ 1. Korrutis-σ-algebrad. Hulkade otsekorrutis, koordinaatfunktsioonid; korrutis-σ-algebra mõiste,
korrutis-σ-algebrat genereerivaid kogumeid; korrutismeetrika, otsekorrutise Boreli σ-algebra korrutis-
meetrika suhtes ning “tegurruumide” σ-algebrate korrutis-σ-algebra — nende vahekord; ruumi Rn Boreli
σ-algebra kui ruumi R Boreli σ-algebrate korrutis-σ-algebra.

§ 2. Korrutismõõdud. Mõõtuv ristkülik; skeem korrutismõõdu defineerimiseks; mõõduga ruumide
korrutisruum.

§ 3. Fubini-Tonelli teoreemid. Hulga lõiked, funktsiooni lõiked; teoreem mõõtuva hulga ja mõõtuva
funktsiooni lõigete mõõtuvusest; näide täielike mõõduga ruumide korrutisruumi mittetäielikkusest. Mo-
notoonne klass, alamhulkade kogumi poolt genereeritud monotoonne klass, lemma monotoonsest klas-
sist (i.t.). Fubini-Tonelli teoreemid: teoreem hulga korrutismõõdu esitusest integraalina tema lõigete
mõõtudest; Tonelli teoreem (tõestus ainult lõplike mõõtude juhul); järeldus nullmõõduga hulga lõigetest
ja p.k. võrdsete funktsioonide lõigete p.k. võrdsusest; Fubini teoreem.

§ 4. Lebesgue’i integraal ruumis Rm. Ruumi Rm Lebesgue’i σ-algebra, Lebesgue’i mõõt ruumis Rm
(ainult definitisoonid).

Lisaks (kõik i.t.): ruumid Lp(µ) (1 6 p < ∞), s.h. ruumid `p(Γ), `p, Lp(a, b); Hölderi ja Minkowski
võrratused; ruumid Lp(µ) (1 6 p < ∞) kui Banachi ruumid. Ruum L∞(µ) (s.h. ruumid `∞(Γ), `∞,
L∞(a, b)); ruum L∞(µ) kui Banachi ruum.
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