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که مقادير شوند تعريف میهای مرتب های داخلی در مخروطضربنامه در اين پايان: چکیده

}{آنها در  RR خطی و همگن نسبت به د. ضرب داخلی يک تبديل دونباشمی

برای فضای هیلبرت را در مخروط بیان ت. مشابه قضیه نمايش ريس اسکالرهای مثبت اس

-های با اسکالرهای توسیعهای مشابهی برای مخروطکنیم. همچنین قضیهکرده و ثابت می

 شود.نیز بیان و ثابت می ¢يا  Rيافته روی میدان اسکالر 
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 مقدمه

ضرب   یکهمراه با  F اسکالرمیدان  روی V فضای برداریعبارت است از فضای ضرب داخلی 

FVV مانند داخلی؛ یعنی نگاشتی   باشد:میکه دارای خواص زیر   ,:

Vyxxyyx ر به ازای ه( 1  ,,, ، 

Vyxبه ازای هر ( 2 ,   و هرPayxayax  ,,، 

Vzyxبه ازای هر ( 3 ,,، zyyxzyx ,,, . 

 به صورت xنرم عضو ، Vxازای هر به  xxx فضای حال اگر  شود.تعریف می ||||,

ضرب داخلی با نرم حاصل از ضرب داخلی کامل باشد به آن فضای هیلبرت گویند. این مفهوم اولین بار 

باشد. قضیه نمایش ریس در فضای توسط دیوید هیلبرت بیان شد که تعمیمی از فضاهای اقلیدسی می

عضو معین فضا توان به صورت ضرب داخلی از یک کند هر تابعک خطی پیوسته را میبیان می 1هیلبرت

نشان داد.
 

فضاهای برداری نزدیک هستند ولی از بعضی از ساختارهای ریاضی با وجود اینکه به ساختارهای        

کنند. یک مخروط، قوانین فضای برداری )مانند قانون حذف و ضرب اسکالرهای منفی( پیروی نمی

باشد، بنابراین هر فضای جمع و ضرب اسکالر به ازای اسکالرهای نامنفی می همراه با دو عمل pمجموعه 

 ها توسیعی ازبرداری یک مخروط است ولی لزومٌا مخروط همیشه فضای برداری نیست. در وافع مخروط

توان یک ساختار توپولوژیکی روی مخروط ایجاد باشند. با استفاده از رابطه ترتیب میفضاهای برداری می

 نمود.و آن را به مخروط موضعاٌ محدب تبدیل  کرده

باشد، برآنیم تا ضرب داخلی در می [8] و [7]نامه که عمدتاٌ بر اساس مقاالت در این پایان 

را نیز  ها ممکن است مقدار ها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. ضرب داخلی در مخروطمخروط

ها با باشد. تفاوت عمده ضرب داخلی در مخروطکند و فقط به ازای اسکالرهای مثبت همگن می اتخاذ

 فضای برداری نیز همین است.

                                                            
1 Hilbert 



 ه 

مخروط موضعًا  (,vp)نامه در چهار فصل تدوین گردیده است که در سرتاسر آن این پایان 

 است.دماتی  آورده شده شود، در فصل اول تعاریف و قضایای مقمحدب فرض می

}{ردر فصل دوم یک ضرب داخلی با مقادیرش د  RR تعریف نموده و به  روی مخروط

 پردازیم.های آن و ذکر چند مثال میبیان ویژگی

ها دهیم ضرب داخلی یک ساختار توپولوژیک موضعاٌ محدب روی مخروطدر فصل سوم نشان می 

ها نیز قضیه نمایش بیان و اثبات کند. مشابه قضیه نمایش ریس در فضای هیلبرت، در مخروطایجاد می

توان با دهد تحت شرایط خاص )فشردگی گوی واحد( دوگان مخروط را میشود که نشان میمی

 .زیرمخروطی از مخروط داده شده مشخص نمود

با    ¢یا  Rع داده شده به های با اسکالرهای توسیدر فصل چهارم ضرب داخلی در مخروط 

-ای مقدار معین، متناظر است که دوخطی بوده و نسبت به تمامی اسکالرها همگن میمجموعههای تابعک

دهیم های محدب میدان اسکالرها خواهند بود. در پایان نشان میها زیرمجموعهباشند، مقادیر این تابعک

 روی ضرب داخلی نمایش داد. 2یساشتیل – 1ل ریمانتوان به وسیله انتگراهای خطی منظم را میتابعک

     

 

                                                            
1 Riemann   2 Stieltjes 
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 انگلیسی به فارسی نامهواژه

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Principle argument  اصلی آرگومان

 Bounded below کراندار پایین از

 Partition افراز

 Integral                 انتگرال

 Measure                 اندازه

 Measurable                 پذیرازهاند

 Reflexive                انعکاسی

 Uniformly continouse                  پیوسته یکنواخت بطور

 Base                 پایه

 Preorder ترتیبپیش

 Global preorder  کلی ترتیبپیش

 Midolar contionouse مدولی پیوسته

 Uniformly continuous  یکنواخت پیوستگی

 Step function                 ایپله تابع

 Characteistice  function                 مشخصه  تابع 

 Linear functional  خطی تابعک

 Superlinear functional  رخطیزب ابعکت

 Sublinear functional  رخطیزی ابعکت

 Order ترتیب

 Upper topology باالیی توپولوژی
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 Lower topology پایینی توپولوژی

 Symmetric topology متقارن توپولوژی

 Transitive  تعدی

 Commutative  پذیریتعویض

 Polar topology  قطبی توپولوژی

 Distributive  پذیریتوزیع

          Net                                                                                                                                                                تور

 Ring  حلقه

 Dual دوگان

 Equivalence relation  ارزی هم رابطه

 Riman-Stieltjes  اشتلیس-ریمان

 Subcone خروطزیرم

 Quasiuniform structure یکنواخت شبه ساختار

 Abstract neighborhood system همسایگی صفر سیستم

 Inner product  داخلی ضرب

 Vector space  برداری فضای

 Cancellation law   حذف قانون

 Riez representation theorem  ریس نمایش قضیه

 Polar  قطبی

 Bounded کراندار

 Integrating  family  سازلانتگرا گردایه

 Disc   گوی
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 Convex  محدب

 Regular منظم

 Cone  مخروط

 Preordered cone مرتبپیش مخروط

 Ordered cone مرتب مخروط

                                                          Locally convex cone محدب موضعاً  مخروط

 Full locally convex cone پر محدب موضعاً  مخروط

 Decraesing   نزولی

 Pointwise convergence  همگرا نقطه به نقطه

 Mapping  نگاشت

  Invertible   پذیروارون

 Face   وجه

 Hilber  هیلبرت
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