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Cia̧g funkcji Rademachera (uk lad Rademachera) lub cia̧g Bernoulliego symetrycznych
zmiennych losowych o tych samych rozk ladach przyjmuja̧cy wartości ±1 jest klasycznym
objektem w teorii szeregów ortogonalnych, teorii prawdopodobieństwa, geometrii przestrzeni
Banacha, teorii operatorów, analizie harmonicznej i statystyce matematycznej

Funkcje Rademachera sa̧ zdefiniowane na [0, 1] wzorem rn(t) = sgn[sin(2nπt)] dla n =
1, 2, . . . . Cia̧g funkcji Rademachera jest uk ladem ortonormalnym w L2[0, 1], ale nie jest
baza̧. Ponadto, {rn} sa̧ niezależnymi zmiennymi losowymi na [0, 1].

W 1923 roku zosta la udowodniona tzw. nierówność Khintchine’a (nierówności Chinczyna)
[Math. Z. 18(1923), 109–116; MR1544623]: dla każdego 0 < p < ∞ istnieja̧ sta le
Ap, Bp > 0 takie, że
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dla dowolnych skalarów {ak}nk=1 i dowolnego n = 1, 2, . . ..
W tym odczycie powiem trochȩ o tych nierównościach i możliwych ich uogólnieniach

w wielu kierunkach, np. na niezależne zmienne losowe lub na bardziej ogólne przestrze-
nie niż Lp[0, 1], w la̧czaja̧c w nie przestrzenie symetryczne na [0, 1] (czasami nazywane
,,rearrangement invariant spaces”), nie-symetryczne przestrzenie Cesàro Cesp[0, 1] i, jeśli
bȩdzie czas, przestrzenie BMO oraz diadyczne BMO.
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