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III. Obiectivele disciplinei
Se urmareşte aprofundarea cunoştinţelor studentului privind studiul unor clase de funcţii convexe şi utilizarea lor pentru definirea şi studiul spaţiilor  Orlicz, spaţii care sunt mai generale decăt spaţiile Lp, studiate anterior. Se prezintă apoi unele rezultate privind dualele şi geometria  spaţiilor Orlicz. La seminar studenţii se vor familiariza si cu unele noţiuni de geometria spaţiilor Banach arbitrare.

IV. Conţinutul disciplinei
Se definesc mai întăi N-funcţiile care formează o clasă specială  de funcţii convexe, se definesc complementarele lor si se obţin inegalităţi de tip Young pentru N-funcţii. Se definesc şi se studiază apoi clasele Orlicz de funcţii masurabile, spaţiile Orlicz L(M) unde M este o N-funcţie, dotate cu norma lui Orlicz, respectiv cu norma lui Luxemburg. Se studiază dualele  şi elemente de geometria spaţiilor Orlicz . Cunoştinţe despre uniform convexitatea şi uniform netezimea spaţiilor Banach, precum şi despre unele module ataşate unui spaţiu Banach vor fi prezentate in cadrul seminarului.
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VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Cursuri:
Funcţii convexe si reprezentarea lor integrală. Definirea N-funcţiilor. [1, fasc 1, p. 1-7]
	Proprietăţile N-funcţiilor. O nouă definiţie a N-funcţiilor. Compunerea N-funcţiilor. [1, fasc. 1, p. 8-14]
	Complementara  unei N-funcţii. Inegalitatea lui Young pentru N-funcţii. [1, facs 2, p. 1-5]
	Exemple. Transmiterea inegalităţilor de la N–funcţii la complementarele lor. [1,  fasc. 2, p.6-8]
	N-funcţii comparabile. Transmiterea comparabilităţii la duale. Partea principală a unei N-funcţii. [1, fasc 2., p. 9-12]
	Condiţii suficiente de echivalenţă a două N-funcţii. Construcţia de noi clase de echivalenţă pentru –funcţii. [1.fasc 3, p. 1-5]
	N-funcţii care verifică condiţia  Delta 2. Exprimarea condiţiei Delta 2 în termenii complementarei unei N-funcţii. [1, fasc 3, p. 6-11, fasc 4, p. 1-2]
	Clase Orlicz de funcţii măsurabile. Compararea unei clase Orlicz cu spaţii Lebesgue cunoscute. [1, facs. 4, p. 3-8]
	Inegalitatea integrală a lui Jensen pentru clase Orlicz. Structura unei clase Orlicz. [1,fasc 4, p. 8-11]
	Spaţiul Orlicz L(M). Norma Orlicz. Completitudinea lui L(M). Inegalitatea lui Holder. [1, fasc 5,  p.1-7]
	Relaţia dintre clasa Orlicz şi sptaiul Orlicz  L(M) cănd M verifică condiţia Delta 2. Norma etalon (Luxemburg) pe L(M). Alte formule de calcul a normelor Orlicz. [1,fasc. 5, p. 8-10 si fasc 6. p. 1-8]
	Convergenţa in medie în L(M). Spaţii Orlicz separabile [1, fasc 6, p. 9-10 şi fasc. 7, p. 1-4.
	Dualul unui spaţiu  Orlicz. Forma generala a funcţionalelor liniare şi continue pe un spaţiu Orlicz. [1, fasc 7, p. 5-10]
	Norma funcţionalelor liniare şi continue pe spaţiile L(M) dotate cu norma Orlicz sau Luxemburg. Reflexivitatea spaţiilor Orlicz. [1, fasc. 8, p. 1-9]
Seminarii: 
1.  Exemple de N-funcţii. Inegalităţi cunoscute demonstrate cu ajutorul funcţiilor convexe. [1, fasc. 1, p. 7 şi 8, vol 1, p. 226-232 ]
       2. Spaţii Banach strict convexe şi spatii Banach netede. Exemple de norme pe R^2. Exemple de funcţionale liniare şi continue. [7, p. 24-29]
       3. Proprietăţi ale funcţiilor convexe. Compunerea N-funcţiilor.Determinarea complementarelor unor N-funcţii. [1, fasc. 2, p. 7, şi 8, vol. 2, p. 307-314]
        4. Norme echivalente pe R^n. Determinarea celor mai bune constante, in cazuri particulare. [7, p. p. 24-29]
        5. N-funcţii echivalente. Compararea N-funcţiilor. Clase diferite de N-funcţii neechivalente. [1, fasc 2,  p. 9-12   şi fasc 3, p. 1-5.]
        6. Proprietăţi echivalente de ortogonalitate in spaţii prehilbertiene. Norme pe spaţii de polinoame. [7, p. 24-29 şi p. 37]
        7.  N-funcţii care verifică  condiţia  Delta 2 sau alte condiţii generale. [1, fasc. 3, p. 6-11 şi fasc. 4, p.1-2] 
        8. Operatori liniari şi continui particulari. Calculul normelor lor. Module de convexitate şi de netezime. Cazul spaţiilor  prehilbertiene. [7, p. 29-32 şi p. 37]
        9. Partea principală a N-funcţiilor. Construcţia unor noi N-funcţii cu ajutorul altora date. [1, fasc 2, p. 9-12 şi  2, p. 64-68]
       10. Proprietăti ale modulelor de convexitate şi de netezime ale unui spaţiu normat. Modulul de convexitate  şi de netezime al spaţiului Lp. [6, p. 175-187]
      11. Inegalităţi de tip Holder pentru N-funcţii particulare. [1, fasc. 5, p. 5-8 şi fasc 6, p. 1-2]
      12. Siruri de funcţii convergente in diferite norme şi neechivalenţa unor norme. [7, p. 24-29]
      13. Calculul unor norme Orlicz sau Luxemburg in cazuri particulare. [1, fasc. 6 p.6 şi fasc 8, p. 7-9]
      14. Teorema lui Day –Nordlander. [9, p.  60-62 ]


VII. Metode didactice folosite
Prelegerea susţinută de demonstraţie, conversaţia, problematizarea, propunerea de teme de cercetare.

VIII. Evaluare
Cunoştiţele studenţilor vor fi verificate prin două lucrări scrise obligatorii. Prima în săptămăna a 8-a din materialul parcurs în primele 7 săptămăni, iar cea de-a doua din restul materialului în timpul sesiunii. Media aritmetică rotunjită a notelor obţinute la aceste două lucrări este nota finală. Cei care nu s-au prezentat la prima lucrare vor da o singură lucrare in timpul sesiunii din tot materialul.
In sesiunea de restanţe  se dă o singură lucrare din tot materialul. Aici pot participa şi studenţii care doresc să-şi mǎrească nota, în aceleaşi condiţii.
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