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Het is een bekend resultaat dat alle reële genormeerde lineaire ruimten van
een vaste eindige dimensie isomorf zijn als Banachruimten. Een andere vraag
is hoeveel isometrieklassen er in een vaste dimensie zijn. Als (X, ‖ . ‖X) en
(Y, ‖ . ‖Y ) twee reële genormeerde ruimten zijn van dezelfde dimensie, dan is
iedere inverteerbare lineaire afbeelding tussen X en Y een linear homeomor-
fisme tussen (X, ‖ . ‖X) en (Y, ‖ . ‖Y ), maar het is lang niet altijd mogelijk
om een isometrie (d.w.z. een normbewarende afbeelding) tussen die ruimten
te vinden. Zo zijn de ruimten (R2, ‖ . ‖1) en (R2, ‖ . ‖2) (uiteraard) isomorf
als Banachruimten, maar niet isometrisch isomorf. De ruimten (R2, ‖ . ‖1) en
(R2, ‖ . ‖∞) zijn wel isometrisch isomorf.

Om te meten in hoeverre twee ruimten van dezelfde dimensie “isometrisch
van elkaar verwijderd zijn” kan men de zgn. Banach–Mazur-afstand tussen die
twee ruimten definiëren:

dBM((X, ‖ . ‖X), (Y, ‖ . ‖Y )) = inf{‖T‖ ‖T−1‖ : T : X → Y inverteerbaar}

Het woord “afstand” is niet heel gelukkig, want deze dBM voldoet bijv. niet
aan de driehoeksongelijkheid. Dat is echter goed te repareren door naar een wat
andere ruimte en afstandsfunctie te kijken. Definieer de ruimte Bn als de ruimte
van isometrieklassen van n-dimensionale Banachruimten. Als [(X, ‖ . ‖X)] en
[(Y, ‖ . ‖Y )] twee elementen van Bn zijn, definieer dan

d([(X, ‖ . ‖X)] , [(Y, ‖ . ‖Y )]) = log dBM((X, ‖ . ‖X), (Y, ‖ . ‖Y )).

Dan is d een goed gedefinieerde metriek op Bn. Het is relatief eenvoudig om
in te zien dat de diameter diam(Bn) van Bn eindig is en ten hoogste log n. Het
vergt wat meer inventiviteit om het uit 1981 stammende resultaat te bewijzen
dat er een van n onafhankelijke constante c bestaat zodanig dat diam(Bn) ≥
c + log n voor alle n. In het bijzonder is dus

lim
n→∞

diam(Bn)
log n

= 1.

Het doel van dit project is het bestuderen van de metrische ruimte (Bn, d).
In ieder geval zullen we uitzoeken waarom de genoemde boven- en ondergrenzen
voor diam (Bn) gelden. Als er tijd is zullen we ook proberen om voor concrete
voorbeelden, zoals (R2, ‖ . ‖p) en (R2, ‖ . ‖p′) (1 ≤ p, p′ ≤ ∞) de afstand uit te
rekenen.
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