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 مقدمه و شمای کلی پایان نامه

در بسياری از کاربردهای رياضيات با توابعی مواجه می شويم که بسيار پيچيده تر از توابع استاندارد آناليز 

بسته بيان نمود و  کالسيک هستند. برخی از اين توابع را نمی توان به وسيله ی توابع استاندارد به شکل

بعضی از آنها به طور ضمنی و يا از طريق نمودارشان شناخته می شوند. برای مثال يک مدار الکتريکی را 

در نظر می گيريم که در آن شدت جريان را در نقطه ی معينی به عنوان تابعی از زمان ، اندازه می گيريم. 

 نمودار بهتر از ساير طرق توصيف شود.خروجی ممکن است کامالً پيچيده باشد، و از طريق يک 

مهندسی که در حال اندازه گيری شدت جريان در يک مدار الکتريکی است در مورد يک سيگنال صحبت 

می کند؛ در حالی که برای يک رياضيدان ، اين فقط بدين معنی است که حاصل خروجی، تابعی مانند 

)(xf  است که جريان را بر حسبx  می دهد. تعريف دقيقی از سيگنال ارائه نمی کنيم. برای اهداف ما

کافی است سيگنال به عنوان بروز يک رخداد فيزيکی بر حسب يک تابع، يا بر حسب دنباله ای از اعداد 

 باشد.

ا از طريق اندازه سيگنال ها معمواًل به طور صريح بر حسب يک تابع داده نمی شوند؛ به عنوان مثال آنه

گيری حاصل می شوند. اين موجب می گردد که تعيين اطالعات دقيق در مورد سيگنال ها از روی تابع 

f  که آن را توصيف می کند، دشوار و يا غير ممکن باشد، به خصوص اگر مجبور به انجام برخی

را بتوانيم با توابع ساده تری تقريب بزنيم؛  gين مواردی مهم است که باشيم. در چن fمحاسبات روی 

 را طوری بيابيم که داشته باشيم: gيعنی مايل باشيم تابعی مانند

i محاسبات مربوطه را بتوان روی تابع )g ،انجام داد 

ii تابع )g  نزديک به تابعf  باشد، به طوری که خروجی های حاصل ازg  اطالعات مفيدی از سيگنال

 را بدهد. fتوصيف شده توسط 

 اين پايان نامه عمدتاً مبنی بر مقاله 



 
 

Garcia, A.G., Perez-Villalon, G. 2009. Multivariate generalized sampling in 

shift-invariant spaces and its appriximation properries, J. Math. Anath. Anal. 

Appl. 355: 397-413. 

 می باشد و از ساير منابع جهت توضيح و تفهيم هر چه بيشتر استفاده شده است.

 العه قرار خواهيم داد.در ادامه شمايی کلی از پاياننامه را مورد مط
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 می باشد.

در منابع  3نظريه نمونه گيری شانون علی رغم پيچيدگی زياد، دارای مشکالتی نيز می باشد که آنسر

 -[ به آنها اشاره کرده است: در آن به کاربرد صافی های ايده آل تکيه شده است، فرض باند29و28]

                                                            
1 Classical Whittakar-Shannon-Kotel’nikov sampling theorem   2 -Paley-Wiener space 
 

3 Unser     4- Gibbs oscillation 
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محدود متناقض با ايده سيگنال پيوسته با انرژی متناهی می باشد، عمل محدود کردن باند، پديده 

باعث می شود که محاسبات در  csinتوليد می کند، و سرانجام، سير نزولی بسيار آهسته تابع  1گيپس

دامنه سيگنال ناکارا و غير اقتصادی باشند. بعالوه، در چندين بعد، فرض اينکه يک سيگنال چند بعدی 

 بعدی است، ناکارا می باشد. dمحدود به يک بازه  -باند

دوديت های مختلفی روی نوع توابع تحميل می کنند. عالوه براين، تعداد زيادی از مسائل کاربردی مح

پايای تعميم  –و فضاهای انتقال  3، موجک2بدين دليل، مسائل نمونه گيری و بازسازی در فضای اسپالين

 [ را ببينيد. 36و29و1مورد تحقيق قرار گرفته است. بعنوان نمونه می توانيد منابع ] 4يافته

 پايا به شکل  –بر اين است که سيگنال ها متعلق به فضای انتقال در بسياری از کاربردهای عملی، فرض 
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V  2دهد، فضای انتقال پايای

V می تواند بصورت 
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توصيف شود. از طرف ديگر، در حالت های معمول داده های موجود، مقادير عددی يک نسخه ای صافی 

2شده از سيگنال اصلی می باشد. اين منجر به نمونه گيری تعميم يافته در 

V  می شود. مثالً فرض کنيم

s  )سيستم زمان پايای خطی )صافی های𝑗 = 1, … , 𝑠, ℒj 2، روی زير فضای انتقال پايای

V  از)( dRL2 

 تعريف شده باشد. به زبان رياضی با عملگرهايی )پيوسته( که با انتقال ها جابجا می شوند سرو کار داريم.

2در  fهدف، بازاريابی هر تابع 
V  از زير دنباله ای مناسب از مجموعه نمونه های 

{(ℒ𝑗𝑓)(𝛼)}𝛼∈ℤ𝑑,𝑗=1,…,𝑠 2، بوسيله يک فرمول نمونه گيری است که بصورت بسط يک قاب در
V 

}{می باشد. يادآوری می کنيم که دنباله  nf  تشکيل قاب برای فضای هيلبرت جدايی پذيرH  ،می دهد
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2 Spline space      2- Wavelet space 
 

4 General shift-invariant space 



 
 

}{يک قاب  nf  برایH  دارای اين ويژگی است که نمايشی برای هر بردارHf  بصورت سری


n

nn fcf . می دهد اما بر خالف پايه های ريس ، اين نمايش منحصر بفرد نمی باشد 

وابسته می باشند ، با بکارگيری قاب های دوگان  fکه بطور خطی و پيوسته و به  ncضرايب قاب مناسب 

}{ ng  و}{ nf  بدست می آيند. يعنی}{ ng  قابی ديگر برایH  می باشد بطوريکه برای هرHf  
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 و منابع ديگر مذکور در آن را ببينيد .  ]5[برای جزئيات بيشتر در مورد نظريه قاب ها می توانيد منبع 

می تواند از نمونه هايی در مشبکه  𝐿2(ℝ𝑑)ک فضای انتقال پايا در تحت شرايط مناسب ، هر تابع در ي

dz  ازdR ( اگر نمونه گيری تابع روی مشبکه  ]26[بازيابی شود .)را ببينيدdMz  که ،M  بيانگر ماتريس

با درياه های صحيح و دترمينان مثبت می باشد، صورت گيرد، نمونه گيری با ميزان 
Mdet

را برکار می 1

به نمونه های تعميم يافته  fگيريم و به زبان غير دقيق، ما برای بازيابی تابع 

{(ℒ𝑗𝑓)(𝑀𝛼)}𝑎∈ℤ𝑑,𝑗=1,…,𝑠 Ms det  سيستم خطیℒ𝑗 . نيازمنديم 

 

 fمورد بحث قرار گرفته است : تحت فرضيات مناسب ، هر تابع  ]30و 12و 8[بعدی در منابع  -1حالت 

2در 

V  از دنباله ای از نمونه های تعميم يافته{(ℒ𝑗𝑓)(𝑟𝑛)}𝑛∈ℤ ,𝑗=1,…,𝑠 .قابل بازيابی می باشد 

2، فرمول نمونه گيری برای  𝐿2(ℝ𝑑)در اين پايان نامه ، بوسيله نظريه 

V  از نوع 

 
.)𝑆𝑗}را بدست می آوريم که دنباله توابع بازسازی   −𝑀𝛼)}𝛼∈ℤ𝑑,𝑗=1,…,𝑠  تشکيل يک قاب برای

2فضای انتقال پايای 

V  2می دهد، برای اين منظور ، ابتدا مالحظه می کنيم که فضای انتقال پايای

V  ،

 تصوير ايزومورفيسم 

,),[: 22 10  VL d  

dLبرای   𝛼∈ℤ𝑑{𝑒−2𝜋𝑖𝛼𝑇𝑥}، توابع پايه يکامتعامد  می باشد که عملگر  ),[ را بروی پايه ريس  102
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{(𝑀𝛼)(ℒ𝑗𝑓)}سپس ، نمونه های تعميم يافته 
𝛼∈ℤ𝑑,𝑗=1,…,𝑠

را بصورت ضرب داخلی تابع  

dLfF ),[ 1021  

  با بردارهای يک قاب خاص درdL ),[ بيان می کنيم . در جستجو برای قاب 102

بدست می آيد که در آن ضرايب قاب، نمونه های  در  Fهای دوگان ، بسط هايی برای 

{(ℒ𝑗𝑓)(𝑀𝛼)}
𝑎∈ℤ𝑑,𝑗=1,…,𝑠

 می باشند.  

 اين بسط های قاب دقيقاً به فرم 

 

dLدر ),( dمی باشد که توابع   102

j Ldsj ),[,,..., 101 2  بوسيله حل معادله ماتريسی 

],...,,[)()](),..,([ 0011 xGxdxd s  

dL تقريباً همه جا در ),[ از توابع تعريف شده در  detM( ×s(يک ماتريس  G(x)بدست می آيند.  102

dL ),( 𝑗و سيستم های  φاست که تنها وابسته به مولد 102 = 1, … , 𝑠 ، ℒ𝑗 .می باشد 

، بسط نمونه گيری فوق الذکر برای Fدر بسط قاب )*( برای  سرانجام با بکارگيری ايزومورفيسم 

Ff   2در

V  را بدست خواهيم آورد که𝑗 = 1, … , 𝑠 ، 𝑆𝑗 = 𝜏𝜑𝑑𝑗 . 

 تمامی مراحل بيان شده در فصول بعدی مورد بررسی قرار می گيرند.
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 Banach space باناخ فضای

 Vector space برداری فضای

 Sobolev space  سوبولف فضای

 Normed space نرمدار فضای

 Filter فیلتر

 Dominated convergence theorem مغلوب همگرایی قضیه

 Lebesgue convergence theorem لبگ همگرایی قضیه

 Lebesgue lemma لبگ لم

 Wiener lemma وینر لم

 Matrix ماتریس

 Orthonormal یکه متعامد

 Periodic متناوب

  Support محمل

 Complex مختلط

 Conjugate  مزدوج

 Independent مستقل

 Characterstic مشخصه

 Lattice مشبکه

 Unique  منحصربفرد

 Wavelet موجک

 Generator   مولد
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 Schwarz inequality  شوآرتس نامساوی

 HÖlder inequality هولدر نامساوی

 Norm     نرم

 Mapping نگاشت

 Generalized sampling یافته تعمیم گیری نمونه

 Seminorm نرم نیم

 Linearly dependent  خطی وابسته

                                                        Invertible پذیر وارون

 Absolute convergent مطلق همگرای

 Uniform convergent یکنواخت همگرایی

 Unitary  یکانی
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impact: it avoids most of the problems associated with classical Shannon’s theory. Under 

approximate hypotheses, any multivariate functionin a shift-invariant space can be recovered from 

its samples at 𝐙𝒅  . However, in many common situations the available data are samples of some 

convolution operators acting on the function itself: this leads to the problem of multivariante 

generalized sampling in shift-invariant spaces. This extra information on the functions in the shift-

invariant space will allow to sample in an appropriate sub-lattice of 𝐙𝒅 . In this paper an 𝑳𝟐(𝐑𝒅)  

theory involving the frame theory is exhibited. Sampling formulas which are frame expansions for 

the shift-invariant space are obtained. In the case of overcomplete frame formulas, the serch of 
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