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هیلبرت فضاهای به شعاع پایه تواب قابلیتبسط توسعه

∗١ بی اسماعیل محسن
m.esmaeilbeigi@malayeru.ac.ir مالیر، اه دانش ، ریاض گروه علم هیئت عضو ١

�شود م زده تقریب پایه تواب از بسط ی کم به مساله جواب عددی روش�های از بسیاری در یده: چ
کار به که پایه�ای شود داده نشان باید ابتدا اما �آیند. م بدست جواب ضرائب مساله، شرایط کم به سپس و
این از خط ترکیب�های فضای در جواب جستجوی و دارد را جواب فضای عناصر بسط قابلیت �شود م برده
ار ب عددی روشهای در گسترده طور به که شعاع پایه�ای تواب مورد در به�خصوص است. معقول پایه تواب
�گیرد. م قرار بررس و مطالعه مورد موجود قضایای ابتدا مقاله این در است. ضروری امر این بررس رود، م
به را موجود قضایای در شده مطرح مفاهیم که �شود م ارایه قضیه�ای ،١ قاب�ها مفهوم از استفاده با سپس

�دهد. م توسعه هیلبرت فضاهای
قاب هیلبرت، فضاهای ، شعاع پایه تواب کلیدی: واژگان

مقدمه .١

عددی روش�های کم به دیفرانسیل معادله ی یا مربعات کمترین ، درونیاب مسأله جواب ه آن از پیش
را جواب فضای تقریب قابلیت عددی روش در استفاده مورد قالب که شود داده نشان باید ابتدا آید، بدست
نادیده مواق بسیاری که امری شود. بررس باید امر این شعاع پایه�ای تواب مورد در به�خصوص خیر. یا دارد
قاب�ها، مفهوم از استفاده با سپس �گیرد. م قرار بررس و مطالعه مورد موجود قضایای ابتدا �شود. م گرفته

�دهد. م توسعه را موجود قضایای در شده مطرح مفاهیم که �شود م مطرح قضیه�ای

Lp(Rr) و C(Q) در شعاع پایه تواب بسط قابلیت .٢

گردد. م مطرح Lp(Rr) و C(Q) در شعاع پایه تواب بسط قابلیت درباره موجود قضایای بخش این در

ی Q کنید فرض و نباشد ثابت اما باشد، نوا ی کامال [٠,∞) روی ،f تاب کنید فرض [١] .١.٢ قضیه
است: اساس C(Q) در زیر تواب مجموعه اه آن باشد Rs در نقطه) دو حداقل (شامل فشرده مجموعه زیر

{x 7−→ f(∥x− y∥٢), y ∈ Q},

.span(V ) = E گاه هر است اساس ،E نرمدار برداری فضای ی در V مجموعه که �شود م یادآوری
نشان [٢] در که همان�طور گرفت. نظر در �توان م را گاوس شعاع پایه�ای تواب مناسب، مثال ی عنوان به

داریم. را ٢.٢ قضیه لذا �باشند، نم ثابت [٠,∞) روی و بوده نوا ی کامال تواب این است، شده داده

١Frames
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گاوس شعاع پایه�ای تواب مجموعه ،Rs در Q فشرده مجموعه هر برای و α > ٠ هر برای [١] .٢.٢ قضیه

{x 7−→ e−α∥x−y∥٢ , y ∈ Q},

است. اساس C(Q) در

است برخوردار عصب ه�های شب نظریه در بویژه و شعاع پایه�ای تواب در اساس اهمیت از که ری دی قضیه
شد. ارائه ١٩٩١ سال در سندبرگ٣ و پارک٢ توسط

همه�جا Kتقریباً بطوری�که باشد، رال�پذیر انت کراندار تاب ی K : Rr → R کنید فرض [٣] .٣.٢ قضیه
است. ال چ p ∈ [١,∞) هر برای Lp(Rr) در SK خانواده اه آن .

∫
Rr K(x)dx ̸= ٠ و است پیوسته

�شود: م تعریف زیر صورت به SK خانواده که

SK = {q : Rr → R|q(x) =
M∑
i=١

wi ·K(
x− ci
σ

), σ > ٠,M ∈ N, wi ∈ R, ci ∈ Rr}.

گرفته نظر در K تاب بودن متقارن شعاع برای الزام هی �شود م مشاهده قضیه در که همان�طور طرف از
در به�هرحال است. الزم شعاع پایه�ای تواب برای که است چیزی آن از قوی�تر قضیه بنابراین است. نشده
این در .K(x) = K(y) داد خواهد نتیجه ∥x∥٢ = ∥y∥٢ ، یریم ب نظر در متقارن شعاع را K که صورت
است Rr از عنصری هر z که �شود، م تعریف g(d) = K(z) از استفاده با g : [٠,∞) → R تاب حالت

.∥z∥٢ = d که
�کند. م پیدا را زیر ل ش SK تعریف در q(x) بنابراین

q(x) =
M∑
i=١

wi ·K(
x− ci
σ

) =
M∑
i=١

wi · g(
∥x− ci∥

σ
).

شعاع پایه�ای تواب برای بسط قابلیت g(∥x− ci∥
σ

) = e
−(
∥x− ci∥٢

σ
)٢

گرفتن نظر در با مثال عنوان به
�آید. م بدست قضیه شرایط برقراری کم به گاوس

به که است آن معن به p ∈ [١,∞) هر برای Lp(Rr) در SK خانواده بودن ال چ که است ذکر به الزم

بطوری�که دارد وجود wi ∈ R که
∑M

i=١wi · g(
∥x− ci∥

σ
) خط ترکیب ی ،u ∈ Lp(Rr) هر ازای

Mداریم: → ∞ وقت

∥
M∑
i=١

wi · g(
∥x− ci∥

σ
)− u∥ → ٠.

هیلبرت فضاهای در شعاع پایه تواب بسط قابلیت .٣

برخالف که کرد ادعا �توان م �گیرد، م ل ش قاب�ها مفهوم از استفاده با و �آید م ادامه در که قضیه�ای در
برای تنها که دوم قضیه همچنین و است Rs در فشرده مجموعه زیر ی Q که C(Q) برای که اول قضیه

است. دستیاب قابل بسط قابلیت ،H هیلبرت فضای ی روی بر ،٣.٣ نتیجه در است، برقرار Lp(Rr)

در باشیم. آشنا اندک آنها مشخصه�سازی نحوۀ و قاب�ها با که است الزم ابتدا قضیه این طرح از قبل اما
است. هیلبرت فضای ی H زیر تعاریف

٢Park
٣Sandberg
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به f ∈ H هر �دهد م اجازه که است H در {fk}∞k=١ عناصر از دنباله�ای H برای قاب ی تعریف١.٣.
شود نوشته زیر صورت

f =
∞∑
k=١

ck(f)fk,

هستند. تا ی ضرایب این H از پایه ی برای ه حالی در نیستند تا ی الزاماً ها ck(f) البته
اه آن باشد H برای قاب ی {fk}∞k=١ اگر ر، دی عبارت به
span{fk}∞k=١ = H,

دارد. وجود ٢.٣ اساس قضیه قاب�ها مشخصه�سازی برای

اگر است H برای قاب ی H در {fk}∞k=١ دنباله [۴] .٢.٣ قضیه

∃A,B > ٠ s.t ∀f ∈ H ⇒ A∥f∥٢ ≤
∞∑
k=١

|⟨f, fk⟩|٢ ≤ B∥f∥٢,

.A = B گاه هر شود م نامیده کیپ۴ قاب ی {fk}∞k=١ به�عالوه

�آید. م بدست ٣.٣ اساس نتیجه حال

کند. صدق زیر شرط در H عناصر از {ψk(x) = ϕ(
∥x− ck∥

σk
)}∞k=١ دنباله اگر .٣.٣ نتیجه

∃A,B > ٠ s.t ∀f ∈ H ⇒ A∥f∥٢ ≤
∞∑
k=١

|⟨f, ψk⟩|٢ ≤ B∥f∥٢,

.span{ψk}∞k=١ = H اه آن

ϕ(x) = گرفتن نظر در با است شده اشاره [۵] در که همان�طور شود، ذکر فوق نتیجه از مثال بخواهیم اگر
تواب مجموعه ،e−x٢

{ψj,k(x) = ٢
j
٢ϕ(٢jx− k)}, x ∈ R, j, k ∈ Z}

بسط قابلیت از فوق نتیجه به توجه با و نامند گاوس قاب آن�را که دهند م L٢(R) برای قاب ی یل تش
است. برخوردار نظر مورد
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