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 چکیده 

هایی فقط موجکاز این رو خواهیم یک ابزار موجکی مناسب برای تقریب توابع هموار بیابیم. در این مقاله می

باعث هایی با این ویژگی موجک .آیندمیکه از توابع مقیاس با محملی فشرده بوجود دهیم را مد نظر قرار می

برای این  بخشند.میرا سرعت الزم روند محاسبه  به کاهش خطاهای احتمالی بوجود آمده در محاسبه شده و

روی تابع  وابسته به آنالیز چندریزگی با اعمال شرط کرانداریدر راستای هدف و موضوع مقاله ابتدا منظور 

موجکی برای اعضای آنالیز  ینمایش ،خواص توابع پیوسته و و با استفاده از خاصیت میرایی این تابعمقیاس 

برای تقریب  و مناسب دهیم که این نمایش یک ابزار خوبنشان می آوریم. در ادامهریزگی بدست میچند

بدست باشد. به عبارتی دیگر، ثابت خواهیم کرد که انحراف توابع هموار از نمایش موجکی توابع هموار می

تبدیل  همچنین .گیردای دلخواه  قرار میخطای بهترین تقریب موجکی از مرتبهتحت تسلط  ،آنهاآمده برای 

مورد ی موجکی گسسته را برای موجکهای متناوب تولید شده توسط تابع مقیاس با محمل فشرده فوریه

 یم.دهمیقرار بررسی 
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 مقدمه   .1

.   (Daubechies and Novikov, 1992)آنالیز موجکی را مورد توجه قرار دادندمیالدی ریاضیدانان زیادی  5891از سال 

هایی وجود دارند که کنند. مثال موجکهای موجکی نقش عمده و مهمی در آنالیز ایفا میبعالوه برخی خواص تقریب پایه

در برخی  .(Chui and Mhaskar, 1993) ،(Daubechies, 1992)  دهندمی 𝐿𝑝(ℝ)های غیر شرطی در تشکیل پایه

  ،(5981)تمیمی،  های موجکی به عنوان یک ابزار برای تقریب توابع متناوب مورد بررسی قرار گرفته استمقاالت، پایه

(Novikov, 1992)  و (Offin and  Oskolkov, 1993). های تولید شده توسط تابع مقیاس با در این مقاله با موجک

، خطاهای بهترین 3تقریب توابع هموارهایی برای کاربردهای گوناگون، بویژه  برای چنین موجک سر وکار داریم. 2محمل فشرده

 . ای برخوردارنداز اهمیت ویژهتوابع   6بازسازی و حتی آنها از نمایش موجکی 5انحراف توابع هموار ،4تقریب

 
 نیازها تعاریف و پیش .2

𝜓بوده و به ازای آن تابع موجک 𝐿2(ℝ) 7ریزگیمقیاس آنالیز چند تابعφ  ی یکه و دایره 𝕋د کنی فرض ∈ 𝐿2(ℝ)   وجود

.2𝑗یداشته باشد که مجموعه +𝑛)} ) 𝜓 2 }  به𝑗/2 ازای 𝑛  𝑗,  در 8ی متعامدهای صحیح یک پایه𝐿2(ℝ)  اگر  هد.تشکیل د

  نویسیم:ی کافی میرا باشند میهر دو به اندازه و  φ 𝜓توابع   

(1)                                                ) ≤
𝜉

1+|𝑥|1+𝜖 ,    𝜖 > 0                                                   | Max ( | 𝜑(x) | , | 𝜓(x)  

ثابت وابسته ( 5) در 𝝃شود. باشد که در این مقاله از آن استفاده مینامساوی باال نوعی کرانداری برای تابع مقیاس و موجک می

 بدیهی است که توابع ( 5ی )با در نظر گرفتن رابطهباشد. به آنالیز چندریزگی می

(2) ,   𝛹𝑗,𝑛 = 2𝑗/2 ∑ 𝜓(𝑙∈ℤ 2𝑗x + 2𝑗𝑙+ 𝑛)                                     (  𝑛+𝛷𝑗,𝑛 = 2𝑗/2 ∑ φ(𝑙∈ℤ 2𝑗x + 2𝑗𝑙 

{𝛷𝑗,𝑛}شوند و دستگاههای واقع می  𝐿2(𝕋)در
𝑛=0

2𝑗−1
{𝛹𝑗,𝑛}و 

𝑛=0

2𝑗−1
هستند. عالوه برآن  9متعامد یکه  …,j=0,1,2به ازای  

 فضاهای

𝑊𝑗 = 𝑠𝑝𝑎𝑛{𝛹𝑗,𝑛  , 𝑛 = 0,1,2, … , 2𝑗 − 1}    𝑠𝑝𝑎𝑛{𝛷𝑗,𝑛, 𝑛 = 0,1,2, … , 2𝑗 − 1}, 𝑉𝑗 =            

 در خواص زیرصدق خواهند کرد: …,j=0,1,2 به ازای هر

𝑉0 = {𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡},      𝑉𝑗 ⊂ 𝑉𝑗+1,   𝑉𝑗+1  = 𝑉𝑗 ⊕ 𝑊𝑗 ,   ⋃ 𝑉𝑗

∞

𝑗=0

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
= 𝑳2(𝕋)  

        شود کهلذا نتیجه می

  
. 𝐿2(𝕋) = 𝑉0 ⊕ 𝑊0 ⊕ 𝑊1 ⊕ … 
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{𝑉𝑗}یگردایه
𝑗=0

∞
-می ( تولید شده توسط تابع مقیاس PMRA ) 50ریزگی متناوبرا آنالیز چندمذکور  خواص با 

اند های متناوب شده بررسی شدهموجکی نسبت به های فوریهسری 11قبال همگرایی موضعی .Skopina) ,(2000 نامیم

(Chui and Mhaskar, 1993) . 

 . تعریف   2-1

 کنیم:نشان داده و به صورت زیر تعریف می  Suup fرا  با   →  ℂ f  : ℝ محمل تابع  

Suup f  = { x ∈  ℝ  ∶ 𝑓(𝑥) ≠ 0 } 

{𝑉𝑗}(ی PMRAاز این پس )
𝑗=0

∞
R، [-R,R] suppφبرای عدد حقیقی که در آن 𝜑تولید شده توسط تابع مقیاس   -می  ⊃

 را ثابت نگه می داریم.باشد 

 تعریف . 2-2

𝑓 باشدعددی طبیعی و  𝑁 فرض کنید ∈ 𝐿𝑝 خطای بهترین تقریب موجکی از مرتبه .𝑁  در فضای𝐿𝑝  را با نماد𝐸𝑁(𝑓)𝑝   

 کنیم:صورت زیر تعریف مینمایش داده و به 
 

𝐸𝑁(𝑓)𝑝 = inf‖𝑓 − 𝑇‖𝑝 

در  .شود گرفته می ،(2)یاز ترکیبات خطی رابطه بدست آمده𝑇  های موجکیایی چند جملهکه در آن اینفیمم روی همه

 شود.بیشتر به آن پرداخته می ی اصلیقضیه ادامه اثبات

 تعریف .2-3  

,𝑥2کنید   فرض باشد و با اسکالرهای حقیقی یا مختلط  52فضای باناخ Xفرض کنید  … , 𝑥𝑛 𝑥1,   در بردارهای داده شدهX   

∑  به فرم ،باشند. ترکیبات خطی 𝑎𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 y = گیریم. برای هررا در نظر میX  x ∈  تقریب ی درجه xی چند جملهبوسیله-

 برابر است با :y ای 

𝐸𝑛(𝑥) = 𝑖𝑛𝑓
𝑦

‖𝑥 − 𝑦‖ 

برای  59ای بهترین تقریبجملهبهترین تقریب یا چند خطیترکیب 𝑦0  باشد، این  𝑦0= y اگر اینفیمم بدست آمده برای یک  

𝑥 شود.نامیده می 

 لم. 2-4

2𝑗 به ازای  .. ∋ x , t [0,1] و باشد  مثبتی  عدد صحیح jفرض کنید  − 1 k = 0,…, قرار دهید : 
t+k) )2−j    𝑦𝑘 = 

 .(Skopina,1998)داریم آنگاه

2−𝑗 ∑ | ∑ 𝛷𝑗,𝑛

2𝑗−1

𝑛=0

(𝑥)𝛷𝑗,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅(𝑦𝑘)| ≤ 𝜉.

2𝑗−1

𝑘=0

 

 .باشدمی PMRAبه  ثابت وابسته 𝜉 که در آن 
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 قضیه . 2-5
j = 0,1,…  ،𝑦𝑘,𝑠 هر  برایفرض کنید  ∈ 2𝑗 در آن که شته باشدوجود دا [0,1] − 1 k = 0,…,  و s=1,…,M،  کهM 

𝑓هر  به ازای در این صورت .باشدمی ,𝑀 …, ∝1∝و ثابتهای  R به وابسته ∈   𝑉𝑗     و هرx ∈  خواهیم داشت، [0,1]

(Skopina, 1998). 

 

𝑓(𝑥) = 2−𝑗 ∑ ∑ ∝𝑠

𝑀

𝑠=1

2𝑗−1

𝑘=0

𝑓(𝑦𝑘,𝑠) ∑ 𝛷𝑗,𝑛

2𝑗−1

𝑛=0

(𝑥)𝛷𝑗,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅(𝑦𝑘,𝑠) 

 گیرد.( صورت می2( و)5مگرایی سیگماها باتوجه به روابط )ه (5-2)ی در قضیه

 یافته ها .3
-( نشان می1-2ی )( و قضیه1-2) مقیاس، لمتعریف تابع و به کمک در بخش قبل ارائه شده  مطالبدر این بخش با توجه به 

گیرد. در واقع خطای بهترین تقریب قرار می 14دهیم که انحراف نمایش موجکی توابع هموار از خود توابع تحت تسلط

  آوریم.برای بزرگی انحراف نامبرده توسط خطای بهترین تقریب بدست می 15تخمینی

 . قضیه3-1 

 (1-2)ی همچنین فرض کنید مفروضات  قضیه .C ∋  (𝕋باشد، یعنی) 𝕋ی ی یکهتابعی پیوسته  روی دایره  𝑓 فرض کنید  

 در این صورت داریم: برقرار باشند. 

‖𝑓(∙) − 2−𝑗 ∑ ∑ ∝𝑠

𝑀

𝑠=1

2𝑗−1

𝑘=0

𝑓(𝑦𝑘,𝑠) ∑ 𝛷𝑗,𝑛

2𝑗−1

𝑛=0

(∙)𝛷𝑗,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅(𝑦𝑘,𝑠)‖

∞

≤ 𝜉. 𝐸2𝑗(𝑓)∞ 

 داریم: (1-2)یباشد. بنا به  قضیه   𝑉𝑗درf  عضو بهترین  تقریب  برای   𝑔فرض کنید  اثبات. 

2−𝑗 ∑ ∑ ∝𝑠

𝑀

𝑠=1

2𝑗−1

𝑘=0

𝑔(𝑦𝑘,𝑠) ∑ 𝛷𝑗,𝑛

2𝑗−1

𝑛=0

(𝑥)𝛷𝑗,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅(𝑦𝑘,𝑠) = 𝑔(𝑥) 

 آوریم:از طرفی بدست می
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|𝑓(𝑥) − 2−𝑗 ∑ ∑ ∝𝑠

𝑀

𝑠=1

2𝑗−1

𝑘=0

𝑓(𝑦𝑘,𝑠) ∑ 𝛷𝑗,𝑛

2𝑗−1

𝑛=0

(𝑥)𝛷𝑗,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅(𝑦𝑘,𝑠)|

= |𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) + 𝑔(𝑥) − 2−𝑗 ∑ ∑ ∝𝑠

𝑀

𝑠=1

2𝑗−1

𝑘=0

𝑓(𝑦𝑘,𝑠) ∑ 𝛷𝑗,𝑛

2𝑗−1

𝑛=0

(𝑥)𝛷𝑗,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅(𝑦𝑘,𝑠)| 

= |(𝑓 − 𝑔)(𝑥) − 2−𝑗 ∑ ∑ ∝𝑠

𝑀

𝑠=1

2𝑗−1

𝑘=0

(𝑓 − 𝑔)(𝑦𝑘,𝑠) ∑ 𝛷𝑗,𝑛

2𝑗−1

𝑛=0

(𝑥)𝛷𝑗,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅(𝑦𝑘,𝑠)| 

 

≤ |(𝑓 − 𝑔)(𝑥)| + 2−𝑗 ∑ ∑|∝𝑠||(𝑓 − 𝑔)(𝑦𝑘,𝑠)|

𝑀

𝑠=1

2𝑗−1

𝑘=0

| ∑ 𝛷𝑗,𝑛

2𝑗−1

𝑛=0

(𝑥)𝛷𝑗,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅(𝑦𝑘,𝑠)| 

 داریم:  (1-2) لم  به بنا   در نتیجه

‖𝑓(∙) − 2−𝑗 ∑ ∑ ∝𝑠

𝑀

𝑠=1

2𝑗−1

𝑘=0

𝑓(𝑦𝑘,𝑠) ∑ 𝛷𝑗,𝑛

2𝑗−1

𝑛=0

(∙)𝛷𝑗,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅(𝑦𝑘,𝑠)‖

∞

≤ 𝐸2𝑗(𝑓)∞  (1 + ∑|∝𝑠|

𝑀

𝑠=1

. 2−𝑗 ∑ | ∑ 𝛷𝑗,𝑛

2𝑗−1

𝑛=0

(𝑥)𝛷𝑗,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅(𝑦𝑘,𝑠)|) ≤

2𝑗−1

𝑘=0

 

𝐸2𝑗(𝑓)∞ (1 + 𝐶′ ∑|∝𝑠|

𝑀

𝑠=1

) = 𝜉. 𝐸2𝑗(𝑓)∞. 

  گیريبحث و نتیجه .4
های برای موجک (DWFT)16ی موجکی گسستهتبدیل فوریههایی برای توابع موجکی حاصل شده است همچنین قبال تقریب

در این مقاله ابتدا اند، بدست آمده است. )توابع مقیاس( که لزوما با محمل فشرده نبوده 17ی توابع موجک پدرتولید شده بوسیله

نسبت به کارهای نمایش موجکی دیگری با اعمال شرط کرانداری روی تابع مقیاس و با در نظر گرفتن خاصیت میرایی آن، 

 یب مناسب برای تقر یابزار ضمن بررسی همگرایی سریهای موجکی، همچنین ریزگی ارائه دادیم.برای اعضای آنالیز چندقبلی 

 خطای بهترینانحراف توابع هموار از نمایش موجکی آنها تحت تسلط  نشان دادیم که معرفی کرده وتوابع موجکی هموار 

 .گیردای دلخواه  قرار میاز مرتبه تقریب موجکی

 های متناوب تولید شده توسط تابع مقیاس با محمل فشردهی موجکی گسسته، برای موجکفوریه تبدیلپیشنهاد این است که 

 و روابط از سرعت همگرایی الزم برای کارها ی موجکی گسستهتبدیل فوریهدر چنین حالت خاصی ، زیرا گیردورد بررسی قرار م

  شود.محاسباتی، تقریب و تخمین برخوردار می
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