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Wskażemy klasę funkcji Orlicza Φ generującą funkcyjne przestrzenie Orlicza LΦ (Ω, Σ, µ), w której łatwo wyliczalna quasi-norma definiowana wzorem:
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ważna klasycznym normom w LΦ (Ω, Σ, µ). W tym celu użyjemy odpowiedniego
warunku ∆2 , dolnych i górnych indeksów Simonenki pS (Φ) i qS (Φ) dla generującej funkcji Φ, liczb p ∈ [1, pS (Φ)] spełniających warunek: qS (Φ) − p ≤ 1,
gdzie pS (Φ) := paS (Φ), qS (Φ) := qSa (Φ), gdy µ(Ω) = ∞ oraz pS (Φ) := plS (Φ),
qS (Φ) := qSl (Φ), gdy µ(Ω) < ∞ oraz włożeń przestrzeni LΦ (Ω, Σ, µ) w odpowiednią, funkcyjną przestrzeń Köthego E = E(Ω, Σ, µ) z łatwo wyliczalną
normą. Gdy miara µ jest bezatomowa i skończona, jako E bierzemy przestrzenie
Lebesgue’a Lr (Ω, Σ, µ) z r ∈ [1, plS (Φ)], natomiast gdy miara µ jest bezatomowa
i nieskończona ale σ-skończona, jako E bierzemy wagowe przestrzenie Lebesgue’a
Lrω (Ω, Σ, µ) z r ∈ [1, paS (Φ)] i z odpowiednią funkcją wagową ω. Użyjemy również
warunków zdefiniowanych już w monografii [1], mianowicie ∇3 , gdy paS (Φ) = 1
i warunku ∇2 , gdy paS (Φ) > 1, uzasadniając ich konieczność w większości
rozważanych przypadków.
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