پژوهشهایریاضیجلد،7شماره،1بهار341011

(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

تابع یکنوای عملگری و تحدب نرم مشتقهای آن

زهرارحیمیچگنی،1امیرقاسمغضنفری*،2کمالفالحی1
.1دانشگاهپیامنور،گروهریاضی،تهران،
.2دانشگاهلرستان،گروهریاضی
دریافت98/15/21پذیرش98/11/27
چکیده
فرضکنید یکتابعیکنوایعملگریروی
نشانمیدهیماگر

یکعملگرمثبتوارونپذیررویفضایهیلبرت باشد.

و 

یکنرمیکانیپایاباشد،آنگاهبرایهرعددصحیحمثبت ،

ثابت میکنیم تابع 

روی مجموعۀ همۀ عملگرهای مثبت وارونپذیر در 

شبهمحدب است .و
 

همچنیننشانمیدهیم

׳

,

׳

کهاینیکتظریفازنتیجهمعروفزیراست:
کهدرآن یکعددحقیقیمثبتو
در این مقاله برخی تقریبها از طرف راست نامساویهای نوع ارمیت–ادامارد که شامل توابع مشتقپذیرند و نرم
بهوسیلۀ مشتق آنها روی مجموعه تمام عملگرهای خودالحاق ،محدب یا شبه محدب یا  –محدب
نگاشتهای القاءشده  

دستمیآوریم.


هستند،به
واژههای کلیدی:نامساویارمیت-ادامارد،توابعمشتقپذیر،نرمیکانیپایا،تابعیکنوایعملگری.

معرفی و مقدمه
بهازایهرتابعمحدب رویℝوℝ


که

نامساوی()1هموارهبرقراراست:

()1
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׳

1

کهایننامساویبهنامساویارمیت-ادامارد معروفاستوعکسآنبرایتابعمقعر برقراراست.
ممکناستبهعنوانیکتظریف2ازمفهومتحدبدرنظرگرفتهشودکه

قابلذکراستکهنامساویارمیتادامارد
برایاطالعاتبیشتربه[] [،]2[،]1ومراجعذکرشدهدرآنهامراجعهشود).

شدهاند(
هایشبهمحدبو –محدبتعمیمیازتعریفتابعمحدبهستند،آنهارادر


کهتعاریفتابع

باتوجهبهاین
اکنون
ادامهبیانمیکنیم.
*نویسنده مسئولghazanfari.a@lu.ac.ir
1. Hermite-Hadamard
2. refinement
3. Jensen
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بهراحتیازنامساویینسن نتیجهمیشود.درسالهایاخیرچندینگسترشوتعمیمبرایتحدبکالسیکمطرح


پژوهشهایریاضی

33جلد،7شماره،1بهار1011
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

تابعℝ

شود،هرگاهبهازایهر و  عضو

شبهمحدبگفتهمی


روی



و

داشتهباشیم:
وبراییکثابت

به ،ℝ

تابع از
و

هر و عضو

محدببهمفهومدومدر[،]0گفتهمیشود،هرگاهبرای

داشتهباشیم:
وتعاریفتابعهاییکنوایعملگریومحدبعملگریمروری

قبلازبیاننتایج،بربیانترتیبعملگریدر
داریم.

مینویسیم

بهازایعملگرهایخودالحاق و در


(،یا

داشته

)،هرگاهبرایهربردار

باشیم:
کهایننامساویراترتیبعملگریمینامیم.
فرضکنید یکبازهدرℝباشدو
و خودالحاق

𝜎

تابع پیوستۀ حقیقی مقدار  روی بازۀ  محدب عملگری(1مقعر عملگری )2گفته میشود ،هرگاه در ترتیب
بهازایهر
 ،

شود،هرگاهنسبتبهترتیبعملگرییکنوا

تابعپیوستۀ حقیقیمقدار روییکبازۀ  یکنوایعملگری نامیدهمی
𝜎داشتهباشیم:

باشد؛بهعبارتدیگربرایعملگرهای و عضو


برایمشاهدهوبررسیبعضینتایجاساسیدرموردتوابعمحدب(مقعر)ویکنوایعملگریبه[]6[،]5مراجعهشود.
فرضکنید یکتابعحقیقیروی

همچنینفرضکنید نگاشتالقاشده
مشتق –امآنباشد .

و

مشتقفرشۀمرتبه –امایننگاشتدرنقطۀ باشد.

بهوسیلۀ رویعملگرهایمثبتباشدو

یک عملگر  –خطی روی فضای همه عملگرهای خودالحاق است که نرم برای این

برای هر  ،مشتق 

بدینصورتتعریفشدهاست:
عملگرها 
نرم

،داشتهباشیم

.

درصورتیکه
بهعملگر –خطی

وهرعملگریکانی و عضو

یکنرمیکانیپایارویفضایعملگرهایخودالحاقباشد،دراینصورتطبقایننرم،نرممربوط

میشود:
دینصورتتعریف 
ب 
.
1. Operator Convex
2. Operator Concave
3. Operator Monotone
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روی

نرمیکانیپایانامیدهمیشود،هرگاهبرایهر
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عملگری

وهرعملگرخودالحاقکراندار و در

𝜎داشتهباشیم:

تابعیکنوایعملگریوتحدبنرممشتقهایآن34


دراینصورتداریم:

چون

=
حالاگرتعریفکنیم:
 .برای هر عملگر مثبت
هرتابعیکنوایعملگریبهازای

باتوجهبه[]7
تابع

کهبهازای


همچنیندر[]8نشاندادهشدهاست
است .

در

در

وتابع باضابطۀ 

هستندکههیچکدامازآنها

یکنوایعملگرینیستند.
بهعالوهدر []9نشاندادهشدهاستکهتابعتوانی
در

بهجز

بهازایتمامی


است.

بهوسیلۀ مشتقآنها رویمجموعهعملگرهای
پذیریکهنرمنگاشتهایالقاءشده 


هایمشتق

دراینمقالهنگاشت
خودالحاق،محدبیاشبهمحدبیا –محدباسترادرنظرمیگیریمونشانمیدهیمکههرگاه یکتابعیکنوای
عملگریروی

یکنرمیکانیپایاباشد،آنگاهبرایهرعددصحیح

 ،یکعملگرمثبتوارونپذیرو

مثبت داریم:
همچنینثابتمیکنیم


هاوکاربردهابرایحالتهایخاص

شبهمحدباست.درادامهمثال
برایعددصحیحمثبت )یکتابع 

درپایانیکتخمینخطابرایفرمولسیمپسونارائهمیدهیم.

عالقهمندانآنآوردهشدهاست.
نیزبرای 


نتایج اصلی
 .1تابعهای شبهمحدب و یکنوای عملگری :
نظریههای تقریب 1واختالل 2وقتیبانرمتوابعسروکارداریم،برخورداربودنخودتوابعاز
دربعضیمسائلدر 
هاییمانندمحدببودن،یکنوایی،شبهمحدبو –محدبضرورینیستو فقطداشتناینخواصبراینرم


ویژگی
آنتوابعکافیاست.
فرضکنید یکتابعحقیقیرویبازۀ  در ℝباشد.درادامهاینمقالهتابع

،نرمنگاشتالقاءشده

دینصورتاست:
بهوسیلۀ رویمجموعۀهمۀعملگرهایخودالحاقب 
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روی

بهوسیلۀ مشتقمرتبۀ  -امتابعیکنوایعملگری 
(نرمنگاشتالقاءشده 

𝜎

روی

𝜎محدباست،چون

وبنابراین

1. Approximation theory
2. Perturbation theory

] [ DOR: 20.1001.1.25882546.1400.7.1.15.1

مثال  .1الف)فرضکنید یکتابعحقیقیمثبترویℝ

باشد.دراینصورتاگر محدبعملگریباشد،آنگاه

پژوهشهایریاضی

34جلد،7شماره،1بهار1011
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

درنتیجهاگر یکعددحقیقیدر
عملگریروی

باشد،چونتابع باضابطۀ 

گاهبهازایهر

است،آن

و از آنجاکه اگر یک عدد حقیقی با شرط 

روی

،تابع

یکتابعمحدب

𝜎محدباست.
روی

باشد ،دراینصورت تابع حقیقی با ضابطۀ 

محدباستو

پس اگر یکعددحقیقیدربازۀ
روی

گاهبهازایهربازۀ 


شد،آن
با



 ،تابع 

𝜎محدباست.
باشد،آنگاه

باشد.اگر یکنوایعملگری

ب)فرضکنید یکتابعحقیقیمثبتروی

روی

𝜎شبهمحدباست.چون:

فرضکنید

کهدرآن

𝜎برایهربازۀ
ج)برای

،شبهمحدباست.

روی،ℝتابع

شبهمحدبنیست،زیرا:
 

کهچونهرتابعمحدب،شبهمحدبنیزاستمیتواننتیجهگرفتکهاینتابعمحدبهمنیست.

و یک عدد صحیح مثبت باشد ،در اینصورت

قضیۀ  .1فرض کنید یک تابع یکنوای عملگری روی 

ازایتمامیعملگرهایمثبتومعکوسپذیر و و


محدباست؛یعنیبه
 
شبه
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و

.نامساویزیرنیزنتیجهمیدهدکه

روی

داریم:

()2
اثبات .میدانیمکههرتابعیکنوایعملگری روی

یکنمایشانتگرالیبهصورت( )دارد:



کهدرآن و اعدادحقیقی،

و یکاندازهمثبتروی

نمایشانتگرالی( )نتیجهمیدهدکههرتابعیکنوایعملگریروی
()0

است

،که:

نهایتمشتقپذیراست،بنابراین

بی
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( )

تابعیکنوایعملگریوتحدبنرممشتقهایآن34


بهدستمیآید:
بهعالوهازنمایشانتگرالیرابطۀ( )5
׳

()5
درنتیجه:

׳

حال فرض کنید

 .دراینصورت چون

و

داریم:
׳

وبهطورمشابه،
׳

فرضکنید

دراینصورت،
 .

,
کهایننتیجهمیدهد:
׳

ثابتمیشود.
داریم:

بهطورمشابهبرای

بهکمکروندمشابهمیتواننشاندادکهدراینحالتدوبارهنامساوی()2برقراراستوایناثباتراکاملمیکند.

قضیۀ  .2فرضکنید یکتابعیکنوایعملگریروی

و

یکنرمیکانیپایااست.اگر یکعملگر

پذیرباشد،آنگاهبرایهرعددصحیحمثبت اینرابطهبرقراراست:


مثبتوارون
ودرنتیجه
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ونامساوی()2برای

׳

.

اثبات.ازرابطۀ()0داریم:

بنابراین:
׳
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چونطبق[(]5،)IV،01داریم:

پژوهشهایریاضی

34جلد،7شماره،1بهار1011
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

داریم:

چنینبهازایهر


هم

بااستفادهاز(])IV،01در[]5بهدستمیآوریم:

وایناثباتراکاملمیکند.
 .2نامساویهای از نوع ارمیت-ادامارد:
تعمیمهاوتظریفهایزیادیازنامساویارمیت-ادامارد()1بهدستآمدهاست،کهازمیانآنهامیتوانبهتعمیم

ایننامساویبرایتوابعمشتقپذیریکهقدرمطلقمشتقآنهاتوابعیمحدبهستند،اشارهکرد.

نشانمیدهندبرایℝ

دراگومیروآگروال[،]11
واگر

بر

اگر ℝ

یکتابعمشتقپذیرروی


باشد

محدبباشد،آنگاه



بهوسیلۀآنهارابهعملگرهای
ادامهمیدهیمتابتوانیمنتایجبهدستآمده 

همچنیناینبخشرابابیانلمکاربردی1

خودالحاقروییکفضایهیلبرتتعمیمدهیم.
لم  11[ .1لم  ،]1فرض کنیدℝ

یک بازۀ باز و از  به  ℝیک تابع مشتقپذیر از مرتبۀ دوم روی  است،

طوریکه ״ روی پیوستهباشد.هرگاه و عملگرهایخودالحاقدر


به

𝜎باشندو

،آنگاه:

()6
گزاره .1فرضکنید یکتابعحقیقیرویفاصلۀباز
و

׳

باشد،همچنینفرضکنید



صورتبهازایهر و در


حدبباشد،دراین
𝜎م

روی

׳

اثبات .بااستفادهازلم،1وچون

׳

محدباستداریم:

𝜎داریم:
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׳

()7
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استفادهکردهاند:

کهبرایاثباتایننامساویازاینرابطه

تابعیکنوایعملگریوتحدبنرممشتقهایآن34


׳

׳

׳

حالبهکمکاینتساویمیتواننامساویرابطۀ()7رانتیجهگرفت


بابحثیمشابهدراثباتگزارۀ،1یکنامساویجدیدازنامساویارمیت–اداماردبهدستمیآوریمکهآنرادرنتیجۀ
1بیانمیکنیم:
نتیجۀ  .1فرضکنید یکتابعحقیقیروییکبازۀ باز

وهمچنین
 

باشد،

فرضکنید:

׳

׳

()8
׳

ب)اگر

׳

𝜎 ،

روی

گاهبهازایهر و عضو
محدبباشد،آن 

𝜎:

׳
׳

()9
ج)فرضکنید یکتابعیکنوایعملگریروی

دراینصورتبهازایهرنرمیکانیپایای

باشد.

وهر

𝜎:

و عضو

׳

()11

׳

 .4کاربردها
باتوجهبه

عنوانیککاربردمهمازنتایجاینمقاله،کرانهاییبرای


به
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الف)اگر

روی

گاهبهازایهر و عضو
شبهمحدبباشد،آن 
𝜎 

𝜎:

مییابیم

کهیکیازمسائلاصلیدرقضیۀاختاللاست.
برقرارهستند.
نتیجۀ  .2الف)فرضکنید یکتابعحقیقیرویبازۀباز
𝜎

بهازایهر

اگر
()11

׳

روی


𝜎محدبباشد،آنگاه:
׳

׳

باشدو

اینصورت
در 
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نامساویهای زیر ،نامساویهای مرتبط با ( )X ،0 [-)X ،06در [ ]5است که برای توابع یکنوای عملگری


پژوهشهایریاضی

45جلد،7شماره،1بهار1011
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

اگر

׳

روی

محدبباشد،آنگاه:

𝜎 
شبه
׳

()12
اگر

׳

روی

𝜎،

׳

محدبباشد،آنگاه:

׳

( )1

׳

دراینصورتبرایهرنرمیکانیپایای

باشد.

ب)فرضکنید یکتابعیکنوایعملگریروی

وهر

𝜎:

و عضو

׳

.

()10

׳

اثبات :الف) فرض کنید 

׳

روی 

𝜎 محدب باشد ،با استفاده از ( )7برای 

و 

 ،این

هارابهدستمیآوریم:


نامساوی
׳

׳

و
׳

شبهمحدبیا
محدبباشد،آنگاهازنامساوی()8یا()9برای – 



𝜎روی

׳

حالدرصورتیکه

رابهدستمیآوریم.
،نامساویهایمطلوبدرقسمت(الف) 

بهکمکرابطۀ()11برای
ب) 
׳

׳

׳

׳

هایزیررابهدستمیآوریم،کهبهنوعخودجالبهستند.


،نامساوی

و

رابهدستمیآوریمواثباتکاملمیشود.
بنابرایننامساویمطلوب( )10
بهکمکنتیجۀ،2مثال2رابیانمیکنیم:

مثال .2الف)برای

ب)برای

که

که

داریم:
روی

،
.

تذکر. 2فرضکنیدکه یکتابعیکنوایعملگریروی
طوریکهبرایعددمثبت ،


به

و

باشدوفرضکنید و دوعملگرمثبتباشند

.

بهوسیلۀقضیۀ[X، .8از،]5برایهرنرمیکانیپایانامساوی()15برقراراست:



()15

.

׳
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ج)برای

داریم:
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و

׳

تابعیکنوایعملگریوتحدبنرممشتقهایآن41


همچنینازتساوی(،)5داریم:

׳

׳

کهایننتیجهمیدهد:
׳

׳

׳

بنابراین نامساوی ( )10یک تظریف ( )15است .این تظریف میتواند اکید باشد ،چون برای تابع 
که

باشرط

و



،داریم:
׳

׳

׳
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