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تحدب در فضاهای متریک و ژئودزیک

2

سجادرنجبر*،1هادیخطیبزاده،2پرویزاحمدی

.1مرکزآموزشعالیاقلید،گروهریاضیاتوکاربردها،
.2دانشگاهزنجان،گروهریاضی
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چکیده
دراینمقاله،ابتدابررسی مقدماتیرویپارهخطهایمتریکوژئودزیکهادرفضاهایمتریکداریم .سپسبابازگو
کردن تعریف تحدب متریک برای مجموعهها و توابع به بررسی برخی از ویژگیهای آنها بهویژه نقاط انتهایی و وجوه
مجموعه هایمحدبمتریکدرفضاهاینرمدارمیپردازیم.نهایتاً پیوستگیتوابعمحدبمتریکرادرفضاهایژئودزیک

بررسیمیکنیم.
واژههای کلیدی :ژئودزیک،پارهخطمتریک،مجموعه -محدب،پوشمحدبمتریک،تابع -محدب،نقطهانتهایی،پیوستگی.
ردهبندی ریاضی ( :)0202

.26 51،54 05،


مفهوم تحدب نقش اساسی در شاخههای مختلفی از ریاضیات مانند بهینهسازی ،معادالت دیفرانسیل ،آنالیز
تغییراتی ،آنالیز غیرخطی و غیره دارد .این مفهوم بهطور سنتی در فضاهای خطی بهاین صورت تعریف میشود که
زیرمجموعه

از فضای خطی

محدب گفته میشود ،اگر برای هر
زیرمجموعۀ

محدبگفتهمیشوداگربرایهر

پارهخط واصل  و   ،یعنی 

همچنین،یکتابعحقیقیمقدار
باشد .

وهر

رویفضایخطی

نامساوی

بهوسیلۀ منگر[]7تعریفشد.برای تعریفهایدیگر یامشابه
برقرارباشد.تحدبدرفضاهای متریکبرای اولینبار 
برایتحدبدرفضاهایغیرخطیبه[]21[-]11[،]7[،]1[،]0[،]1رجوعکنید.منگر[]7ابتداپارهخطمتریکبین
دوعضو

ازفضایمتریک

رابهصورت
 

تعریفکرد.سپسبااستفادهازمفهومپارهخطمتریک،تحدبیکمجموعهدرفضایمتریک(بهاختصار
داشته باشیم

فرض کنید

- ،محدبگفتهمیشودهرگاهبرایهر

زیرمجموعهای -محدب از
و

باشد در این صورت تابع
داشتهباشیم

درایننوشتاربرآنیمتامفهومتحدبدرفضاهایمتریکوژئودزیکوبعضیویژگیهایمهممجموعههاوتوابع
محدبراکهدراینگونهفضاهاقابلمطالعههستندبررسیکنیم.بخشبندیمطالباینمقالهبهاینشکلاست.ابتدا

*نویسنده مسئولsranjbar@eghlid.ac.ir
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بودن)رابهاینصورتتعریفکردکهزیرمجموعۀ

محدب

را  -محدبگوییمهرگاهبرایتمام

ازفضایمتریک
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مقدمه و پیشنیازها
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همچنین -فضاهاومفهوممحدباکید
ودرادامهاینبخشبهمعرفیفضاهایژئودزیکویکتاژئودزیکمیپردازیم .
جاکهمفهومتحدبمتریکبهمعنایمنگربراساسپارهخطمتریکتعریفمیشود

بودندرآنهارابیانمیکنیم .
ازآن
بررسیمیکنیم.بخش 1بهمفاهیم

دربخش 2دربارهپارهخطهایمتریکوژئودزیکهادرفضایمتریکژئودزیک
مقدماتیدربارهمجموعههاوتوابعمحدبمتریکاختصاصدارد.دربخش 0بهبررسینقاطانتهاییووجههاییک
مجموعهمحدببهمعنایمتریکبهویژهدرفضاهاینرمدارمیپردازیم.نهایتاً دربخش 5ویژگیهایپیوستگیتوابع

محدبرادرفضاهایمتریکژئودزیکبررسیمیکنیم.
یکپارهخطژئودزیکدرفضایمتریک
برایهر
آنگاه


استکهحافظفاصلهباشد،یعنی

،خمیمانند

برقرارباشد.اگر

تساوی
رایک پارهخطژئودزیکبین

و



و

رافضایژئودزیکگوییماگربینهردو

گوییم.فضایمتریک

عضوآنیکپارهخط ژئودزیکموجودباشد.هرگاهتنهایکپارهخط ژئودزیکبینهردوعضویکفضایژئودزیک
موجودباشدآنفضایژئودزیکرایکتاژئودزیکگوییم.درفضاهاییکتاژئودزیک،برایهر

نقطهیکتای

راکهدر
و
نشانمیدهیم.

صدقکندبا
فضای

رافضایتوپولوژیکخطیگوییماگر

روی یک فضای

نسبت به توپولوژی مربوطه پیوسته شود .متریک

توپولوژیکخطی

راناورداگوییمهرگاهبرایهر

توپولوژیک خطی

را  -فضا گوییم اگر با توپولوژی القا شده بهوسیله یک متریک ناوردا کامل باشد-  .فضای

رامحدباکید گوییماگربرایهر
داشتهباشیم،
فضای

داشتهباشیم 
و

فضای
و

بهطوریکه

همچنین- ،
 .اینتعریفتعمیمیازتعریفمحدباکیددرفضاهاینرمداراست .
راشبهمحدباکیدگوییم،هرگاهبرایهر

و ناصفرکهدرشرط
.

صدقمیکنند،عددحقیقیمثبت موجودباشدبهطوریکه

توجهکنیدکهدرفضاهاینرمدارمفاهیممحدباکیدوشبهمحدباکیدمعادلهستند.
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اعمال جمع برداری و ضرب اسکالر روی

فضاییبرداریهمراهبایکتوپولوژیرویآنباشدبهطوریکه

پارهخطهای متریک و ژئودزیکها
درهرفضایبردارینرمدار

وبرایهر

،بهوضوح،


بهطوراکیدمشمولدرآنباشد.بهطورمثال ،در
ناحیهای مستطیلیاستکه
 ،

و

بهطوراکیدشاملپارهخطواصل

با 

و

یاحتی
 ،که

پارهخطمتریک

دوسریکقطرآنهستند.درگزارۀ  1نشانمیدهیم کهدر -

فضاها،شبهمحدباکیدبودنمعادلباایناستکهبرایهر

پارهخط

مشمولدرپارهخطواصل

باشد.

گزارۀ .0فضایمتریک

یک -فضایشبهمحدباکیداستاگروتنهااگربرایهر

داشته

و
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کل،دریکفضایمتریکخطی ،اینامکانوجودداردکه

پارهخطواصل

و

رادربردارد.امادر
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باشیم:
یک -فضایشبهمحدباکیدباشد،

اثبات:فرضکنید

دراینصورت

و

.
بنابرناورداییمتریک

.

داریم

بنابراین شبه محدب اکید بودن فضا نتیجه میدهد که 
نتیجه

وجود دارد بهطوریکه

بنابراین

حال برعکس ،فرض کنید
متریک

در

،

و

داریم

بنابر ناوردایی
،کهنتیجهمیدهد


،درنتیجه

وجودداردبهطوریکه

.بنابراین





کهبیانگرشبهمحدباکیدبودنفضا

است.
درحالتکلی

چنانکهدرمثال 1نشاندادهشدهاستتساوی 

برقرارنیستمگردرفضاهایخطینرمداریکهمحدباکیدهستند.

مثال  .0فرضکنید

یکفضایباناخباشد.دراینصورت
آنگاه
 ،

بنابراین
کهنتیجهمیدهد

درنتیجه

یا

درگزارۀزیربرخیویژگیهایپارهخطمتریکرابررسیمیکنیم.

گزارۀ  0.فرضکنید
الف)اگر
ب)اگر

گزارههایزیربرقرارند.
آنگاه
 ،

بهویژه،
 .

آنگاه
 ،

ج)برایهر

و
داریم:

اثبات:الف)بنابرنامساویمثلثو

.


اگروتنهااگر
داریم:

کهنتیجهمیدهد
ج)فرضکنید

دراینصورت
بنابراین
دراینصورت

بههمینصورت
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ایننتیجهمیدهدکه
ب)فرضکنید
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یک -فضااست.اگر

و

بامتریک

پژوهشهایریاضی
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کهنتیجهمیدهد

آنگاه
 ،

حالبرعکس،اگر

کهاثباتراکاملمیکند.
،رابطۀ

برایهر

راروی

بهوضوح،برایهر


داریم

گزارۀ .3فرضکنید

آنگاه
 ،

الف)

و

یکرابطهترتیبجزئیروی
و

ب)اگر

است.

آنگاه


اثبات :الف) انعکاسی بودن
و

بدینصورتتعریفمیکنیم:

واضح است .فرض کنید

در اینصورت

و

کهنتیجهمیدهد

 و  

،
گزارۀ2نتیجهمیگیریم

بنابراین،

کهنتیجهمیدهد 

درنتیجه

چنانکهمثالزیرنشانمیدهدشرط


فاصله

و

ازطرفدیگر،فرض 

قسمت(ب)گزارۀ2نتیجهمیدهد

درنظربگیرید.فضایمتریک 

آنگاه 
 ،

بنابر قسمت (ب)

بنابراین

ب)بنابر گزارۀ ،2

مثال .0گراف

 .بنابراین

درقسمت(ب)گزارۀ1قابلحذفکردننیست.

ومجموعهیالهای

رابامجموعهرئوس
القاشدهبهوسیلهگراف

بامتریک

راچناندرنظربگیریدکهبرایهر 

برابرطولکوتاهترینمسیربین و باشد.دراینصورت


یکترتیبجزئیروی

استامامثالساده

با 1

نشانمیدهدکه

لزوماًترتیبکلینیست.

تعریف  .0برایهر
میکنیم:


-  ،بخشاز

راکهبانماد

دینصورتتعریف
نمایشمیدهیم،ب 
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درحالیکه
گزارۀ1نتیجهمیدهدکه
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حالباجمعکردنطرفین دوتساویمذکور،داریم 

ازطرفیاگر 

تحدبدرفضاهایمتریکوژئودزیک60

بهوضوح،درهرفضایمتریک

و

داریم:

ودرهرفضایخطینرمدار،برایهر 

. 1

و

گزارۀ  .4فرضکنید

.دراینصورتگزارههایزیربرقرارند:

الف)
ب)
و

ج)فرضکنید

اگر 

د)اگر

،آنگاه
یکفضایبردارینرمدارباشد 

و)اگر

یکرابطۀترتیبکلیروی

آنگاه
 ،
محدباست.
حداکثرتکعضویاست.

آنگاه
باشد ،

ه(

شبهمحدباکیدباشد).

)اگروتنهااگر

قسمتهای (الف) و (ب) با استفاده از تعریف بدیهی است .برای اثبات (ج) ،با استفاده از مفروضات داریم:

اثبات :
و

بنابراین

و

درنتیجه
برایاثبات(د)،فرضکنید

دراینصورت

و
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و

بهدستمیآوریم:
باجمعکردنطرفیندونامساویمذکور 

بنابراین

درنتیجهبرایهر
و

برایاثبات(و)فرضکنید

،

محدباست.

دراینصورت
و

ازطرفیبنابرفرض
 ،یعنی

اگر

حداکثرتکعضویاست.

قسمت(ه)نتیجهایازگزارۀ1وتعریف1است.
فرضکنید

وبرایهر

.دراینصورتبنابراصلانتخاب،تابعیمانند

،

.

وجودداردبهطوریکه

گزارۀ .5فرضکنید

وبرایهر

 ،

.تابع

رابا
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بنابراین

یا

آنگاه


ایننتیجهمیدهدکه


پژوهشهایریاضی
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ضابطه

درنظربگیریدکه

و استاگروتنهااگر

درباالتعریفشدهاست.دراینصورت

(یامعادالً ) حافظترتیب

اثبات :فرض کنید

ازطرفیباتوجهبهتعریف

 ،رابطۀ 

که

 .درنتیجه
و

داریم

درنتیجه

.

 .باتوجهبهاینتساوی،اگر

آنگاه


حافظفاصلهاستودرنتیجهیکژئودزیکاست.

کهنشانمیدهد

باشدآنگاه

ژئودزیکیبین و 

فرضکنید

دراینصورت

بهعبارت دیگر


حافظ ترتیب 

بنابراین

است.

گزارۀ  .7اگر

و

ژئودزیکاستاگروتنهااگر

آنگاه
ژئودزیکباشند ،

.
آنگاه
ژئودزیکباشد ،

اثبات:فرضکنید
کهنتیجهمیدهد
نشان میدهیم

حال فرض کنید 
ترتیب است .فرض کنید 

ژئودزیک است .بنابر گزارۀ  ،5کافی است نشان دهیم

 .اگر

حافظ
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که نتیجه میدهد 
روی

باشد.

حافظ ترتیب باشد در اینصورت برای هر
برقراراست.بنابراین

حالفرضکنید

روی

یکژئودزیکبین 

یا 

،
و
نشان میدهیم
پس

و

 .زیرا

حافظ ترتیب روی

است و 

بههمین ترتیب ،چون

حافظ ترتیب روی

است و 

یا بهطور معادل
 ،پس

ازطرفدیگر،از

قراردهید



ازطرفی
داریم

کهنتیجهمیدهد
 ،درنتیجه 
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آنگاهبنابرتعریف


وحافظترتیببودن

و

،خم

نیزحافظترتیباست.حالفرضکنید

تحدبدرفضاهایمتریکوژئودزیک63

 .بنابراین 
بهعبارتدیگر

نتیجهمیدهد

گزارۀ  .6اگربرایهر
ژئودزیکبین

و

 ،که

کهبا

 و

،

نتیجهمیدهد

روی



آنگاهحداکثریک
ترتیبکلیباشد ،

وجوددارد.
دوژئودزیکبین و باشندو

اثبات:فرضکنید

.دراین-

صورت

 ،کهنتیجۀمطلوباست.

بنابراین

مفاهیم اولیه تحدب در فضاهای متریک
بهآسانیمیتواندیدکهدریکفضایبردارینرمدار
پارهخطمتریک
در

شاملپارهخطواصل

و

هرمجموعه

محدب،مجموعهایمحدباستزیراهر

است.البتهمثال 1بخشقبلنشانمیدهدکهاینحقیقت

فضاهادرحالتکلیبرقرارنیست.باتوجهبهاینکهشبهمحدباکیدبامحدباکید بودندرفضاهایبرداری

بخشقبلبیانگرایناستکهدریکفضایمتریک

محدبدرآنفضا -محدبنیزباشد.ازطرفیمثال2
استپارهخط

- ،محدبنباشد.مثال1.7فصل2از[]2نشانمیدهدکهپارهخطمتریک 

ممکن
حتیدر

فضاهاینرمدارهم  -محدبنیست.درگزارۀ 1نشانمیدهیمکهاگرمترنسبتبههرمؤلفهیکتابع -محدب
باشد،آنگاهپارهخطمتریک


گزارۀ  .6اگر

،یکمجموعه -محدباست.

برایهر

اثبات:فرضکنید

آنگاه
یکتابع -محدبباشد ،
و

- ،محدباست.

بهدستمیآوریم
بااستفادهازمفروضات 

و
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نرمدارمعادلاست،گزارۀ  1نشانمیدهدکهیکفضایبردارینرمدارمحدباکیداستاگر و تنها اگرهرمجموعه

حالباجمعکردندوطرفنامساویهایمذکورداریم:

درادامه،مانگاشتپوشوپوش -محدبیکمجموعهرادرفضایمتریک

تعریف .0نگاشت

رانگاشتپوشگوییماگربرایهر

تعریفمیکنیم.
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درنتیجه
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(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

مجموعهای -محدباستاگروتنهااگر

وضوحمیتواندیدکه


به

برای هر زیرمجموعه دلخواه

خاطرنشانمیکنیمکه

لزوماً  -محدب نیست .مثال زیر نشان میدهد که گویها حتی در

از

فضاهایبردارینرمدارلزوماً -محدبنیستند.

مثال .3فرضکنید

گوییکه



،برای

گزارۀ  .6اگر

باشد.بهآسانیمیتواندیدکه
نیست.

،زیرمجموعهایاز
آنگاه
 ،

و

اثبات:فرضکنید

 ،دراینصورت

و
حالباجمعکردندونامساویمذکوروبااستفادهازمفروضاتبهدستمیآوریم
.

کهنتیجهمیدهد

نشانمیدهدکهمقدار 2درگزارهقبلبهینهاست.گزارۀ11نتیجهایمستقیمازتعریف2است.

مثال1

 ،درنتیجهاشتراکخانوادهایازمجموعههای -محدبمجموعهای

گزارۀ .02

تعریف  .3پوشمحدبمتریک
مجموعهای
واضحاستکه

عبارتاستاز
محدب است و
همچنینثابتشدهاستکه(صفحات61و:)]11[67


پوشمحدبمتریکگوییکه

گوییکه

است.

درادامهاینبخش،بهبررسیبرخیویژگیهایتوابع -محدبو -شبهمحدبمیپردازیم.

تبصرۀ  .0بهآسانیمیتواندیدکههرتابع  -محدبدرفضاهایبردارینرمدارمحدباست.عکساینمطلبتنها
درفضاهایخطینرمدارمحدباکیدبرقراراست.توجهکنیدکهدر -فضاها،توابع

محدبیوجوددارندکهلزوماً

بهطورمثال،هرتابعیرویفضایمتریکمثال 1بخشقبل،تابعی  -محدباستامالزوماً محدب
محدبنیستند .

] [ Downloaded from mmr.khu.ac.ir on 2021-12-03

–محدباست.

نیست.

تعریف  .4تابع

را -شبهمحدبگوییماگربرایهر

داشتهباشیم

است.

گزارۀ  .00تابع
مجموعهای -محدبباشد.

تابعی -شبهمحدباستاگر و تنها اگربرایهر

 ،مجموعه -زیرتراز 

] [ DOR: 20.1001.1.25882546.1400.7.1.13.9

بیانگریکهمارزیبرایتوابع -شبهمحدب
بهوضوح،هرتابع -محدب،تابعی -شبهمحدبنیزهست.گزارۀ 11
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اثبات:فرضکنید

،

کهنتیجهمیدهد

و

مجموعهای -محدباست.حالفرضکنید

بنابراین
و

تابعی -شبهمحدبباشد.دراینصورت

مجموعهای -محدبباشد.بنابراین

تبصرۀ .0

تابعی 

استکهبامترالقاشدهاز 1

مثال .4
1

،

تابع ∞

تابعی 

نسبتبه 1

نسبتبه

نیست.

تابعی -محدبنیست.فرضکنید

مجموعهای -محدبو

وبرایهر

-زیرتراز مربوطبه  ∞

.دراینصورت

و

گزارۀ .00فرضکنید

است.زیرامجموعۀ

تابعی -محدبنسبتبه

دراینمثالنشانمیدهیمکه ∞



-شبهمحدبنسبتبه 1

-شبهمحدبنسبتبه 1

،

 ،نیستزیرامجموعه -زیرتراز،

مجموعهای -محدبنیست.

-محدباست.درحالیکه ∞

مثال .5

درنتیجه 

تابعی -شبهمحدباست.

بهعبارتی



گزارهفوقنشانمیدهد که  1

،

و

،
درحالیکه

،

تابعی -محدبباشد.دراینصورتبرایهر

داریم:

گزارۀ .03اگر
روی

خانوادهایازتوابع

محدبروی

نیزتابعی

آنگاه
باشد 

محدب

است.

اثبات :فرضکنید

دراینصورتبنابه

و

محدبیهمۀتوابع داریم

درنتیجه

که -محدببودن

رانشانمیدهد.

مجموعهای -محدبو

باشدوبرایهر 

کمینهمطلق

روی

بهاندازۀ کافیکوچک داشتهباشیم 

است.

اثبات :فرضکنید کمینه
آنگاهبرایهر


وهر 

تابعی -محدبباشد.اگر یکنقطهکمینه

رویهمسایگی

باشد.اگر

بهدستمیآوریم


و

چنانباشندکه

آنگاه
 ،

] [ DOR: 20.1001.1.25882546.1400.7.1.13.9

گزارۀ .07فرضکنید
موضعی
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اثبات:نتیجهمستقیمیازتعریف -محدبیاست.

پژوهشهایریاضی

67جلد،7شماره،1بهار1011
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

کهنتیجهمیدهد

تعریف  .6فرضکنید


بنابراین کمینهمطلق

روی

است.

یکفضایمتریکیکتاژئودزیکباشدوبرایهر
.ترکیبمحدبنقاط

و

وجودداشتهباشدبهطوریکه

داشتهباشیم
در

درصورتیکه


بهصورت

تعریفمیشود.درغیراینصورتتعریفمیکنیم

قضیۀ  .06فرض کنید 

یک فضای متریک یکتا ژئودزیک و 

وبرای 

تابعی  -محدب باشد .اگر
بهطوریکه

داشتهباشیم

،

نگاه
آ 
.
اثبات :اگر

وجودداشتهباشدبهطوریکه

محدب

حکمرا ثابتمیکند.به استقرافرضکنیدحکمبرایترکیب

آنگاه
عنصربرقرارباشد ،
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درغیراینصورتاگر

آنگاه  -محدبی 


آنگاه


در [  ]5نتایج جالبی در مورد ارتباط بین تحدب معمولی و تحدب متریک در فضاهای نرمدار ثابت شده است که
مندمیتواندبهآنمراجعهکند.

خوانندۀعالقه

وجوهونقاطانتهایینقشمهمیدربررسیمجموعههایمحدبدارند.قضیۀکرین-میلمندرفضاهایخطیبیان
همچنیننقاطانتهاییگوییکه
میکندکههرمجموعهمحدبپوشمحدببستهنقاطانتهاییخودش است [ .]12
بهنرمفضامربوطمیشود [ .]1در

در یک فضاینرمدارمشخصکنندهویژگی هندسیآنفضاهستندکهمستقیماً 
اینبخشبهبررسی نقاطانتهاییووجوهگویهاییکهوپارهخطهایمتریکدرفضاهایمتریک(ودرحالتخاص

] [ DOR: 20.1001.1.25882546.1400.7.1.13.9

وجوه و نقاط انتهایی مجموعههای محدب متریک در فضاهای ژئودزیک
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فضاهاینرمدار)وارتباطآنباژئودزیکهامیپردازیم.

تعریف  .6نقطه

متعلقبهمجموعهمحدب

رایکنقطهانتهاییگوییماگربهازایهر

داشتهباشیم

مجموعهتمامنقاطانتهایی

یا

که
رابا

نمایشمیدهیم.
ازمجموعهمحدب

تعریف  .6زیرمجموعهناتهی 
که 

رایکوجهمیگوییمهرگاهبهازایهر 

نتیجهشود

و
باشدیک

کوچکتراز

وجهی  راکهاکیداً 

وجهسرهمیگوییم.
یکفضاینرمدارخطیباشدو

لم .06فرضکنید
خم

اگروتنهااگر

انبساطیاست(یعنی
و 

برایهر
اثبات :فرضکنید

.بنابرفرضداریم:

و

داشتهباشیم

کهتناقضاست.اگربرایهر

و
آنگاهبرایهر

بنابراین

داریم

انبساطیاست.

مثالزیریکخمانبساطیرانشانمیدهدکهژئودزیکنیستبرخالفخمهایانقباضیکههمیشهژئودزیکهستند
(گزارۀ2.1.0از[ ]11راببینید).

مثال .7در

خم

استدرصورتیکهژئودزیک نیستزیرا 
لم2.2.11از[]11تناقضدارد).

بنابرلم11خم

و
متعلقبهپارهخطمتریک

انبساطی

نیست (کهبا

] [ DOR: 20.1001.1.25882546.1400.7.1.13.9

راحتیمیتواندیدکه

به

راباضابطهزیرتعریفکنید:

] [ Downloaded from mmr.khu.ac.ir on 2021-12-03

اکیدباشدآنگاه

اگریکیازنامساویهایمذکور

پژوهشهایریاضی

66جلد،7شماره،1بهار1011
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

قضیۀ .06فرضکنید 
ژئودزیکبین

یکفضایخطینرمدارباشدو 

آنگاهنقطه
و وجودداشتهباشد ،

اثبات :اگر

یکنقطهانتهاییاز 

یکنقطهانتهاییاز
آنگاه 
نباشد  ،

وجود دارند بهطوریکه
یا

اگر تنهایک
و 

و

متعلقبه

بهآسانی دیده میشود که
،داریم

ادعا میکنیم 

است.
زیرا ،اگر 
کهتناقضاست.بنابراین
در غیراینصورت برای هر

وجود دارد چنانکه

،داریم:
کهنتیجهمیدهد
بنابراین
و
درنتیجه
نتیجهمیدهد

وجودداردبهطوریکه
چون

.پسژئودزیکیبین و

رویپارهخطبین و

واقعنیست،بیشازیکژئودزیکبین و

وجوددارد.ازطرفی

شامل
وجوددارد .

ونتیجهایازقضیۀ6. 7ازفصل]2[2است.

عکسقضیۀ17نیزدرستاست


نتیجۀ  .02نقطه

استاگروتنهااگرتنهایکژئودزیکبین و

نقطهانتهایی

وجودداشته

باشد.
مثال .6فضای

رادرنظربگیرید.دراینصورت

و
و

وپارهخطبین

تبصرۀ  .3اگر 

یکوجهسرهاز

است.

آنگاهتنهایکژئودزیکبین
یکنقطهانتهاییازگوییکهباشد  ،

بنابراین

وجوددارد.زیرااگر 

و

باتقسیمکردنطرفینبر2داریم:
داریم

.حالبنابهقضیۀ،17براییک

 .درنتیجه

 ،بهعبارتدیگر
گزارۀ  .00اگر
اثبات :فرضکنید

آنگاهبرایهر
یکفضایخطینرمدارباشد ،
که

 و

داریم
دراینصورت

] [ DOR: 20.1001.1.25882546.1400.7.1.13.9

آنگاه
 ،
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که برایهر

کهبهوضوحیکتناقضاست.بنابراین
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وجوددارندبهطوریکه
و
1داریم

باضربکردنتساویهایمذکوردر و

کهیکتناقضاست.

گزارۀ  .00فرضکنید 

و

اگر 

آنگاه 
باشند  ،

دووجه از 

نقطهانتهایی

است.
اثبات:فرضکنید

آنگاه
نباشد ،

نقطهانتهایی

وجوددارندبهطوریکه

و

اثباتمیکنیم:
و

()1
درغیراینصورتیکیازنامساویهای
یا
اکیداست.حالباجانشانی

کهباتوجهبه
و

ومفروضات،یکتناقضاست.درنتیجهگزارۀ ()1برقراراست.حالچون

دووجه هستندبنابر ()1بهدستمیآوریم
و

نتیجهمیشود

و

بنابر



از 
میآید:
بهدست 
تساویها 

،این

و
کهیکتناقضاست.

کهباجمعآنهانتیجهمیشود

مسئله:مانمیدانیمکهآیاعکسگزاره22برقراراستیانه؟

] [ Downloaded from mmr.khu.ac.ir on 2021-12-03

درسمتچپنامساویهایمذکوروجمعآنهاداریم:

پیوستگی توابع محدب در فضاهای متریک ژئودزیک
توابعمحدبدرفضاهایخطیویژگیهایپیوستگیخوبیدارند.هدفمادراینبخشبررسی پیوستگیتوابع
مراجع[]11[،]6رادید.

تعریف  .5فرضکنید

و

تعریف  .7یکفضایمتریکیکتاژئودزیک 
عضویکتای

 .گوییم

هرگاه

راممتد ژئودزیکگوییماگربرایهر 

وجودداشتهباشدبهطوریکه

را بهطور پیوسته ممتد ژئودزیک گوییم اگر ممتد ژئودزیک باشد و برای هر 

و

دراینحالت
و

،

 .
 ،تابع 

] [ DOR: 20.1001.1.25882546.1400.7.1.13.9

عنواننمونهمیتوان

محدبرویفضاهایمتریکژئودزیکاست .اینویژگیهادرمراجعمتعددیبررسیشدهاند .
به

پژوهشهایریاضی

62جلد،7شماره،1بهار1011
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

پیوستهباشد.

باضابطه
مثال  .6فضای 

یک فضای بهطور پیوسته ممتد ژئودزیک است .زیرا اگر 
آنگاه با در نظر گرفتن
 ،

و 

،که ممتدژئودزیکبودن



رابیانمیکند.ازطرفیچونتابع 

تابعیپیوستهاست،فضای

گزارۀ  .03فرض کنید

داریم 

یکفضایبهطورپیوستهممتدژئودزیکاست.

یک فضای متریک یکتا ژئودزیک باشد که دارای ویژگی ممتد ژئودزیک است .اگر

تابعیمحدبودریکهمسایگیازنقطه
)1

در

موضعاﹰکرانداراست.

)2

در

موضعاﹰلیپشیتزاست.

اثبات :برای اثبات ( ،)1فرض کنید

و

قراردهید

آنگاه
 ،

بنابراین
برایاثبات(،)2فرضکنید

بهوسیلۀ


در

آنگاه:
ازباالکراندارباشد ،

چنان باشند که برای هر
تحدب

داشته باشیم
نتیجهمیدهد

را چنان

کراندارباشد.بابرهانخلف

قراردهید 
تحدب

آنگاه


و

بااستفادهاز

و

داریم:

واینباکرانداری

ازاینرو،


گزارۀ  .04فرضکنید
سرهباشد.اگر

روی

تناقضدارد.

بهوسیلۀ


یکفضایبهطورپیوستهممتد ژئودزیکویکتاژئودزیکو 
آنگاه
ازباالموضعاﹰ کراندارباشد  ،

در 

درهرنقطه

تابعی محدبو
موضعاً کرانداراستودر

نتیجهموضعاﹰلیپشیتزاست.
اثبات :فرضکنید
است 

وجودداردبهطوریکه 

از طرفیچون

وجودداردچنانکه

وجوددارد بهطوریکه

باشدو

یکفضایممتد ژئودزیک

یکفضایبهطورپیوستهممتد ژئودزیک

بنابراینبرایهر

،

درنتیجه

کاملمیشود.

اکنون،اثباتبنابرگزارۀ21

قضیۀ  .05فرضکنید 

یکفضایبهطورپیوستهممتد ژئودزیکویکتاژئودزیکو 


آنگاه پیوستهوموضعاًلیپشیتزدر
سرهوشبهپیوستهپایینیباشد ،

است.

تابعیمحدب،

] [ DOR: 20.1001.1.25882546.1400.7.1.13.9

نیزهست

یککرانباالبرای

در

چون
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انتخابکنیدکه
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را

مقدار

و

قرار دهید

بهاندازۀ

آنگاه
 .

وجودداردبهطوریکه
 برای هر.(

) ،
 دراینصورت.

برای.تابعیمحدب درهمسایگی  است

:وتعریفکنید

]عددطبیعی وجودداردبهطوریکه12[ بااستفادهازقضیۀبئر.
.وموضعاًکرانداری بهدستمیآید20 حالنتیجهازگزارۀ.

قرار دهید:اثبات
چنان انتخاب کنید که
تعریفکنید
کافیبزرگقراردهید

بهوضوح
بنابراین
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