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Abstrakt.
P∞
Wiemy, że jeżeli szereg n=1 an jest zbieżny to an → 0. Jednak podobna zależność nie zachodzi dla funkcji
całkowalnych: nawet jeśli f : R → R jest całkowalna w sensie Lebesgue’a, to niekoniecznie limx→∞ f (x) = 0.
Wielu autorów badało zachowanie funkcji całkowalnych w nieskończoności, zobacz [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Jest
dość zaskakujące, że większość z nich było opublikowane w ostatnich latach.
Rozważamy przestrzeń z miarą (X, F, µ) z nieskończoną, σ-skończoną miarą µ. W tej przestrzeni definiujemy punkt w nieskończoności i bazę jego otoczeń (konstrukcja jest podobna do konstrukcji jednopunktowego
uzwarcenia przestrzeni lokalnie zwartej). To pozwala nam na badanie zbieżności funkcji f : X → R w nieskończoności. Pokazujemy kilka warunków które zapewniają zbieżność funkcji całkowalnej do 0. Rozważamy
klasyczną zbieżność i zbieżność według gęstości. W szczególnym przypadku gdy X = N lub X = (0, ∞)
(z miarą Lebesgue’a ), uzyskujemy zarówno klasyczne wyniki o zbieżności szeregów (np. Twierdzenie Oliviera)
i uogólnienie niedawnych wyników przedstawionych w [4, 5, 6, 7, 8, 9].
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