
یده چ
به م کنیم. معرف خط فضاهای در تعامد برای را ری عمل دیدگاه ما پایان نامه این در
م دهیم، اختصاص آنها به که ری عمل از استفاده با را، متعامد بردارهای مفهوم خاص، طور
تعامد پیوستگ ویژگ های از تعدادی بررس به همچنین م نماییم. معرف نرم دار فضاهای در

مقدار مجموعه تابع م دهیم نشان ، واق در م پردازیم. خط فضاهای در ری عمل
F (x; y) = {µ : µ ∈ C, p(x− µy, y) = ١}

آن در که است، پایین و باالیی پیوسته ی نیم
p(x, y) = sup{pz١,...,zn−٢(x, y) : z١, . . . , zn−٢ ∈ X}

و
pz١,...,zn−٢(x, y) = ∥Px,z١,...,zn−٢,y∥

−١

م باشد. {x, z١, . . . , zn−٢} توسط شده تولید زیرفضای به X از y موازی تصویر Px,z١,...,zn−٢,y که

تابع ، مینکوفس صفحه ی بیرخوف، تعامد نرم دار، فضای ، خط فضای کلیدی: کلمات
. پایین پیوستگ نیم باالیی، پیوستگ نیم مقدار، مجموعه

ط



Abstract

In this thesis we introduce the operator approach for orthogonality in linear spaces.

In particular, we represent the concept of orthogonal vectors using an operator associated

with them, in normed linear spaces.

Moreover, we investigate some of continuity properties of this kind of orthogonality.

More precisely, we show that the set valued function

f(x; y) = {µ : µ ∈ C, p(x− µy, y) = 1}

is upper and lower semi continuous, where

p(x, y) = sup
{
pz1,...,zn−2(x, y) : z1, . . . , zn−2 ∈ X

}
and

pz1,...,zn−2(x, y) = ∥Px,z1,...,zn−2,y∥−1

where Px,z1,...,zn−2,y denotes the projection parallel to y fromX to the subspace generated

by x, z1, . . . , zn−2, y. This can be considered as an alternative definition for numerical

range in linear spaces.
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