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Wavelet- és Gábor-transzformált 

1. Előszó 

 

Ebben a jegyzetben a harmonikus analízis három transzformációjával foglal-kozunk, a Fourier-, a wavelet- és a 

Gábor-transzformálttal. Ezeket a transz-formációkat külön fejezetekben vizsgáljuk, illetve ezek előtt még az 

-terek-ről felelevenítünk néhány eredményt, amelyekre szükségünk lesz a transzformáltak tárgyalásakor. 

Az első fejezetben tehát az -tereket vizsgáljuk, igazoljuk, hogy az -terek duális terei az -terek, ahol 

 és . Továbbá igazolunk néhány egyenlőtlenséget, a Hölder-, Minkowski- és 

Young-egyenlőt-lenségeket. Bevezetjük a Hardy-Littlewood maximálfüggvényt, ezekre is bizonyítunk 

egyenlőtlenségeket, valamint a Lebesgue-féle derivált tételt is. A Mar-cinkiewicz- és a Riesz-Thorin-féle 

interpolációs tétel bizonyításával fejezzük be az első fejezetet. 

A transzformáltak közül a Fourier-transzformáltakról összefoglaljuk azokat az eredményeket, amelyeket 

használni fogunk később, vagy amelyekhez analóg eredményeket fogunk bizonyítani. A második fejezetben 

először a Fourier-sorok elméletét vázoljuk Hilbert-terekben, utána az -terekben, végül ismertetjük a 

Carleson-tételt is. Bevezetjük a Schwartz-függ-vényeket és ezekből kiindulva a Fourier-transzformáltat. 

Meghatározzuk az eltolás-, a dilatáció- és modulációoperátorok Fourier-transzformáltját. Kiterjesztjük a 

Fourier-transzformáltat -beli függvényekre is , és igazoljuk, hogy bizonyos esetekben a 

Fourier-transzformált inverz Fourier-transzfor-máltja az eredeti függvény. A fejezetet a temperált disztribúciók 

Fourier-transzformáltjával és a Poisson szummációs formulával fejezzük be. 

A harmadik és negyedik fejezetben wavelet-analízissel és Gábor-analízissel foglalkozunk. Ezek új elméletek, az 

elmúlt 30-40 évben kerültek az érdeklődés középpontjába. A Gábor-analízis a magyar Gábor Dénes mérnök egy 

ötletén alapszik. Ezek az elméletek sok gyakorlati alkalmazással rendelkez-nek, például bizonyos képtömörítési 

eljárásokban, az ujjlenyomatok tárolá-sakor és telekommunikációs eljárásokban is ezeket használják. 

A Fourier-transzformált kiszámításánál a függvény egész -en vett visel-kedését figyelembe kell venni, ezért 

azt lehet mondani, hogy a Fourier-transz-formált az eredeti függvény "globális" tulajdonságaitól függ. Ezzel 

szemben a wavelet-transzfor-máltnál vagy a Gábor-transzformáltnál a függvényt csak egy kis intervallumon 

tekintjük. Tehát a wavelet-transzformált vagy a Gábor-transzformált az eredeti függvény "lokális" 

tulajdonságaitól függ, vagyis pontosabb képet kaphatunk a függvényről. E két transzformáltra hasonló tételeket 

bizonyítunk, mint a Fourier-transz-formáltra a 2. fejezetben, például igazoljuk az ortogonalitási tételeket és az 

inverziós formulát. 

Utána a Fourier-sorokhoz hasonlóan diszkrét ortonormált waveletekkel, illetve diszkrét Gábor-rendszerekkel, 

pontosabban Gábor-frame-ekkel is foglal-kozunk. A Gábor-frame-ek már se nem ortogonálisak, se nem 

lineárisan füg-get-lenek. A multirezolúciós analízis módszerét használva több ortonormált waveletet, elsősorban 

kompakt tartójúakat, konstruálunk. Gábor-frame-ek konstruálására is mutatunk módszert. Mind a wavelet-sorok 

mind a Gábor-sorok konvergenciájára bizonyítunk tételeket. 

Ezt a jegyzetet az ELTE Informatikai Karának MSC-s hallgatói részére készítettem. Ezúton is hálás 

köszönetemet fejezem ki a hallgatóimnak azért a sok segítségért, amit a jegyzet írása során nyújtottak nekem. 

2. 1 Lp-terek 

 

2.1. 1.1 Bevezetés 
 

Ebben a fejezetben az -terekkel foglalkozunk, közlünk néhány jól ismert állítást, továbbá részletesen 

tárgyaljuk a dualitási tételeket, a Hardy-Little-wood maximálfüggvényeket és az interpolációs tételeket. Ezek 

mindegyikét többször fogjuk alkalmazni a későbbiekben. 
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A komplex számok halmazát -vel, a valós számok halmazát -rel, az egész számok halmazát -vel, a 

természetes számok halmazát pedig -nel fogjuk jelölni.  jelöli az egységkörvo-nalat, ami azonosítható a 

 intervallummal a szokásos módon. 

Az  függvénytér azon mérhető  függvényeket tartal-maz-za, amelyekre 

 

és 

 

ahol   tetszőleges mérhető halmaz, és  a Lebesgue-mérték. Egy  halmaz Lebesgue-mértékét 

-kel is jelöljük. Leggyakrabban az -et és -t fogjuk használni.  definíciójából 

következően az  tér elemei  szerint periodikusak is.  esetén a megfelelő teret -vel 

jelöljük, amely azon  sorozatokat tartalmazza, amelyekre 

 

és 

 

Jelöljük -szel a folytonos függvények terét az -normával és -rel a kompakt tartójú 

folytonos függvényekből álló alteret. Jelöljük továbbá -rel a végtelenben eltűnő folytonos függvények 

osztályát, azaz legyen 

 

Az egyenlőtlenségekben a konstansokat általában -vel jelöljük. Ha nem fontos, hogy mekkora a konstans, 

akkor gyakran egy egyenlőtlenségen, vagy egy soron belül két különböző konstanst is ugyanazzal a -vel 

jelölünk. 

2.2. 1.2 Az Lp-terek duális tere 
 

Könnyű látni, hogy az -norma ténylegesen norma pontosan akkor, ha . Ha , 

akkor csupán úgynevezett kvázi-normát kapunk. Mi csupán az első esettel fogunk foglalkozni. Az alábbi két 

tétel jól ismert, a bizonyításukat nem közöljük. exBanach-tér 

1.1. Tétel Az -tér Banach-teret alkot, ha , azaz, ha az  

függvénysorozat konvergens, akkor létezik , hogy 

 

Többször fogjuk alkalmazni, hogy ha  -normában, akkor kiválaszható egy majdnem mindenütt 

konvergáló részsorozat. 

1.2. Tétel (Riesz)exRiesz-tétel Ha  és 
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akkor létezik  indexsorozat, hogy 

 

Azt mondjuk, hogy a  korlátos lineáris funkcionál, ha minden -re és minden 

-re exlineáris operátor 

 

és 

 

ahol a  konstans nem függ -től. Emlékeztetünk rá, hogy egy lineáris funkcionál pontosan akkor korlátos, ha 

folytonos. 

1.3. Definíció A korlátos lineáris funkcionálok halmazát a 

 

normával duális térnek nevezzük, és -gal jelöljük. 

Ismeretes, hogy a duális tér normált tér, sőt Banach-tér is. Továbbá 

 

Az  számok duális vagy konjugált indexek vagy kitevők, ha . Az  duális indexe , 

a  duális indexe pedig az . Jelölje  a  függvény konjugáltját. Szintén sokszor fogjuk alkalmazni a 

Hölder-egyenlőtlenséget. exduális index exkonjugált index exduális kitevő exkonjugált kitevő 

1.4. Tétel ( {Hölder-egyenlőtlenség}) Ha  és , akkor minden -re és 

-re 

 

Bizonyítás. Az egyenlőtlenség triviális, ha , vagy . Ha , akkor először azt igazoljuk, 

hogy tetszőleges pozitív  számokra 
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Jelölje az  tengely, az  függvény és az  egyenes által határolt síkidom területét . 

Hasonlóan, legyen  az  tengely, az  függvény és az  egyenes által határolt síkidom 

területe. Nyilvánvaló, hogy  (lásd az 1. ábrát). Másrészről 

 

és 

 

hiszen , ami igazolja az (1) egyenlőtlenséget. Most ebbe az egyenlőtlenségbe az 

 

számokat helyettesítve és integrálva, 

 

Az  kifejezés átszorzásával most már könnyen adódik a Hölder-egyenlőtlenség. [QED] 

Térjünk rá az -tér duális terének meghatározására. 

1.5. Tétel Ha , ,  és 

 

akkor  és  .  

Bizonyítás. Először is a Hölder-egyenlőtlenség miatt  valóban korlátos lineáris funkcionál, hiszen 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

azaz . 

Vezessük be az 

 

függvényt. Ekkor  és . Ha , akkor  és  minden -re. 

Úgyhogy feltehető, hogy . 

Ha , akkor legyen 

 

Mivel , ezért 

 

Következésképpen 

 

vagyis . 

Ha  akkor , és legyen . Ekkor  és 

 

ezért  ismét. 

Legyen  és  tetszőleges. Ekkor létezik  Lebesgue-mérhető halmaz, hogy  

és 

 

Ha most 

 

akkor  és 

 

Mivel  tetszőleges volt, ezért  teljesül és újfent csak . [QED] 
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Megjegyezzük, hogy a  esetben kihasználtuk, hogy  -véges mér-téktér. 

1.6. Következmény Ha ,  és , akkor 

 

Az 1.5. Tétel megfordítása csak  esetén marad igaz. 

1.7. Tétel Tegyük fel, hogy  és . Ha , akkor egyértelműen létezik 

olyan  függvény, hogy 

 

és  .  

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy . Legyen ekkor 

 

ahol  jelöli  Lebesgue-mérhető részhalmazait,  pedig  Lebesgue-mér-hető részhalmazait. Nyilván 

 és 

 

hiszen  lineáris. Igazoljuk, hogy a  leképezés -additív is. Ha az   halmazok páronként 

diszjunktak, akkor 

 

A -ben szereplő sor -normában is konvergens. Valóban, 

 

hiszen 

 

miatt a  sor konvergens. Kihasználva  folytonosságát azt mondhatjuk, hogy 
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vagyis  valóban -additív. 

Az eddigiek szerint tehát  előjeles mérték.  abszolút folytonos -ra nézve, mivel  és  

esetén  majdnem mindenütt, ezért . Innen a Radon-Nikodym-tételt alkalmazva 

olyan  mérhető függvényt kapunk, amelyre 

 

így bármely  halmazra 

 

Mivel 

 

egy szám, ezért . 

Legyen  egy tetszőleges lépcsős függvény: 

 

ahol az  halmazok páronként diszjunktak és . Ekkor 

 

Most belátjuk, hogy tetszőleges  korlátos, mérhető függvényre 
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Bontsuk fel ehhez -et a szokásos módon a valós, képzetes, pozitív és negatív részek különbségére. 

Egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy  valós, ekkor , ahol  és 

. Mindkét függvény közelíthető monoton növekedő lépcsős függvények sorozatával, azaz 

létezik két, nemnegatív lépcsős függvényekből álló monoton sorozat ,  úgy, hogy 

 

Ekkor 

 

is lépcsős függvényekből álló sorozat és 

 

Mivel a  véges és  korlátos, ezért , így   is igaz. Továbbá 

 

Ezért a Lebesgue-féle konvergencia tétel alapján 

 

Más szóval tehát 

 

amiből a  funkcionál folytonossága miatt 

 

Itt 

 

és  korlátossága miatt  . Ismét a Lebesgue-tételt alkalmazva azt kapjuk, 

hogy 

 

A fenti  függvényről megmutatjuk, hogy  mellett  is teljesül. Legyen ehhez 

 

A  függvény minden -re nyilván korlátos és  végessége miatt . Továbbá 

 

Ha  azaz, ha  akkor legyen 
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ahol 

 

Ha  minden -re, akkor  majdnem mindenütt minden -re, és így  

majdnem mindenütt, valamint nyilván . Feltehető tehát, hogy  . Mivel 

, ezért 

 

Következésképpen 

 

Mivel a  sorozat monoton nőve tart -hez, ezért a Beppo Levi-tétel miatt 

 

Az előző egyenlőtlenség alapján 

 

azaz . 

Legyen most , azaz  és  tetszőleges. Most is feltehető, hogy  . Ekkor 

minden -re létezik  Lebesgue-mérhető halmaz, hogy  és 

 

Nyilván . Ha most 

 

akkor  és 
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Mivel  tetszőleges volt, ezért . A  sorozat monoton növekedve tart -hez, 

ezért  és 

 

Az  végessége mellett bizonyítsuk be végül, hogy a 

 

egyenlőség minden  függvényre igaz. Válasszunk ehhez a szóban forgó  esetén egy 

olyan, lépcsős függvényekből álló  sorozatot, amelyre   és 

 

teljesül. Az eddig belátottakat felhasználva ekkor azt mondhatjuk, hogy 

 

A Hölder-egyenlőtlenség miatt  . A 

 

egyenlőségből és a Lebesgue-tételből 

 

következik. 

Vizsgáljuk most az általános esetet, azaz, amikor  tetszőleges. Ekkor 

 

Legyen 

 

Nyilván  mértéktér, a  mérték pedig véges . Ha  és , akkor az 
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függvény -beli, és . Legyen 

 

Ekkor . Mivel  véges, ezért az eddigiek alapján van olyan , amellyel 

 

Vezessük be a 

 

jelöléseket és igazoljuk, hogy . Nyilván , mivel  véges sok -beli függvény 

összege. 

Ha , azaz , akkor 

 

Legyen 

 

ahol 

 

Legyen továbbá 

 

Újból feltehető, hogy  . Ekkor (2) alapján . Továbbá 

 

De  előállítását (3)-ben már láttuk: 
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Mivel az előzőek alapján , ezért 

 

azaz . 

Legyen  és . Mivel 

 

ezért  Ugyanakkor  , amiből 

 

más szóval . 

Végül legyen  és 

 

Ekkor 

 

amiből 

 

adódik. Következésképpen 

 

Itt újra alkalmazhatjuk a Lebesgue-féle konvergencia-tételt, hiszen , illetve  miatt 
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Tehát 

 

Az egyértelműség bizonyításához legyenek  olyan függ-vények, amelyekre 

 

Ez azt jelenti, hogy a  jelöléssel 

 

Tehát  az  tér null-eleme, azaz  következés-képpen  az  tér null-eleme. 

Így  majdnem mindenütt. [QED] 

Az 1.5. és 1.7. Tételekből adódik az 

1.8. Következmény Ha  és , akkor az  és  terek izometrikusan 

izomorfak.  

A két utóbbi tétel nem igaz, ha . Az azonban nyilvánvalóan telje-sül, hogy  és  

izometrikusan izomorf  egy alterével. 

Jelöljük -szel az összes olyan  korlátos, végesen additív, előjeles mértékek által alkotott 

halmazt, amelyre  minden olyan -ra, amelyre . Világos, hogy , ahol 

 a  totális variációja: 

 

. Definiáljuk a  leképezés normáját a  egyenlőséggel. Ezzel a normával 

 normált tér. Ha , akkor a Lebesgue-mérhető függvényekre értelmezhető az  

integrál. Belátható, hogy  akkor és csak akkor, ha egy alkalmas  végesen additív 

előjeles mértékkel 

 

és ekkor . Vagyis ekkor  és  szintén izometrikusan izomorf. 

Az , ,   választással . Most kimondjuk az 1.5. és 

1.7. Tételek megfelelőit. 

1.9. Tétel Ha , ,  és 
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akkor  és . 

1.10. Tétel Tegyük fel, hogy  és . Ha , akkor egyértelműen létezik 

olyan  sorozat, hogy 

 

és . 

1.11. Következmény Ha  és , akkor az  és  terek izometrikusan 

izomorfak.  

2.3. 1.3 Lp-terekre vonatkozó egyenlőtlenségek 
 

Az  terek egymáshoz való viszonyáról szól a következő állítás. 

1.12. Állítás Ha , akkor . 

Bizonyítás. Feltehető, hogy . Legyen először  és 

 

Mivel , ezért  esetén 

 

Ha , akkor 

 

Tehát 

 

ami bizonyítja az állítást. [QED] 

Ha  mértéke véges, akkor  növekedésével az  terek monoton fogyó halmazokat alkotnak. 

1.13. Állítás Ha  és , akkor  és 
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Bizonyítás. A Hölder-egyenlőtlenségből következik, hogy 

 

amiből már adódik az állítás. [QED] 

Most a Hölder-egyenlőtlenség általánosítását bizonyítjuk be. 

1.14. Tétel ( {Hölder-egyenlőtlenség}) Legyenek  olya-nok, hogy 

 

és az  függvények mérhetők. Ekkor 

 

Bizonyítás. Alkalmazzuk a kéttényezős Hölder-egyenlőtlenséget az  és  függvényekre, valamint a  és 

 kitevőkre, ahol . Ha , akkor 

 

Könnyű látni, hogy 

 

Most alkalmazzuk megint a kéttényezős Hölder-egyenlőtlenséget, csak most a  és a  függvényekre, 

valamint az 

 

kitevőkre. Valóban, ezzel a szereposztással (9) szerint 

 

A következő becslést kapjuk tehát (8)-re 
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Ha , akkor  és az állítás azonnal következik (8) megfelelőjéből. [QED] 

Ezután az -terekre vonatkozó háromszög-egyenlőtlenség integrálos ver-zióját fogalmazzuk meg. 

1.15. Tétel ( {Minkowski-egyenlőtlenség}) Ha  és  egy két-vál-tozós mérhető függ-vény, akkor 

 

feltéve, hogy a jobb oldal véges. 

Bizonyítás. Először feltesszük, hogy a bal oldal létezik. Az  terek duálisáról szóló tétel alapján 

 

ahol . Ekkor 

 

A belső integrálra a Hölder-egyenlőtlenséget alkalmazva, 

 

amit bizonyítani akartunk. 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ezután -et felbonthatjuk pozitív és negatív részekre, . Ezekre biztosan létezik a bal oldal, sőt, 

az előbb igazolt egyenlőtlenség alapján a bal oldal véges is mind -ra, mind -ra. Ebből már következik, 

hogy tetszőleges  esetén a bal oldal létezik, feltéve, hogy a jobb oldal véges. Ekkor azonban már 

bebizonyítottuk az egyenlőtlenséget. [QED] 

1.16. Megjegyzés A Minkowski-egyenlőtlenséget a következőképpen is meg lehet fogalmazni: 

 

1.17. Definíció Az  függvények konvolúciója az 

 

függvény.  

Vegyük észre, hogy egy helyettesítés segítségével az 

 

egyenlőséget nyerjük. Nyilvánvalóan 

 

Ezt az egyenlőtlenséget általánosítjuk a következő tételben. 

1.18. Tétel ( {Young-egyenlőtlenség}) Legyen ,  és . Ekkor 

 és 

 

Bizonyítás. Könnyen látható, hogy 

 

A Minkowski-egyenlőtlenség alapján 

 

ami a bizonyítandó egyenlőtlenséget adja. [QED] 

Ez a tétel speciális esete a következőnek, ha  és . 

1.19. Tétel ( {Young-egyenlőtlenség}) Legyen , ,  pedig olyan 

számok, hogy 
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Ekkor  és 

 

Bizonyítás. Ha , akkor 

 

ahol  és  jelöli  és  konjugált kitevőjét. A háromtényezős Hölder-egyen-lőtlenséget (1.14. Tétel) 

használva a ,  és  indexekre azonnal adódik, hogy 

 

Vegyük mindkét oldal -normáját és alkalmazzuk a Fubini-tételt nemnegatív függvényekre: 

 

 esetén  és . Ekkor az 

 

egyenlőtlenségből adódik, hogy 

 

Hasonlóan igazolható a  eset is. [QED] 

2.4. 1.4 Hardy-Littlewood maximálfüggvény 
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Ebben a fejezetben a Hardy-Littlewood maximálfüggvény segítségével igazoljuk az integrálható függvények 

deriváltjáról szóló Lebesgue-tételt, amelyet a későbbiekben többször felhasználunk. 

Legyen  vagy  vagy . A Hardy-Littlewood maximálfüggvényt az 

 

egyenlőséggel definiáljuk, ahol  egy -et tartalmazó intervallum és  .  

Könnyen látható, hogy  mérhető függvény. Valóban, ha 

 

akkor létezik egy  nyílt intervallum, hogy  és 

 

Ekkor azonban , vagyis  nyílt halmaz és így  mérhető függvény. 

Jelöljük -val  a  közepű,  sugarú intervallumot: 

 

Ezután a maximálfüggvény centrális verzióját is definiálhatjuk, 

 

Természetesen . Másrészről, ha , akkor , és így . 

Legyen . Először a következő lefedési lemmát igazoljuk: 

1.20. Lemma ( {Vitali-féle lefedési lemma}) Legyen adva véges sok  nyílt intervallum és legyen 

 

Ekkor kiválaszthatók az  diszjunkt intervallumok úgy, hogy 

 

Bizonyítás. Legyen az  intervallumok közül a(z egyik) legnagyobb sugarú . Ezután legyen  a(z egyik) 

legnagyobb sugarú intervallum azon intervallumok közül, amelyek diszjunktak -gyel. Addig folytatjuk az 

eljá-rást, amíg csak lehet. Ekkor az  intervallumok diszjunktak. Vegyük észre, hogy  tartalmazza 

az összes eredeti intervallumot, amelyek belemetszenek -ba és amelyek sugara kisebb vagy egyenlő, mint  

sugara . Ebből következik, hogy  tartalmazza az összes eredeti intervallumot. Tehát 
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ami a bizonyítandó egyenlőtlenséggel ekvivalens. [QED] 

Mielőtt rátérünk a maximálfüggvényre, igazoljuk a következő lemmát. A 

 

függvényt eloszlásfüggvénynek nevezzük. Ennek segítségével kiszámítható az -norma a következőképpen. 

1.21. Állítás Ha  és  tetszőleges, akkor 

 

Bizonyítás.A Fubini-tétel miatt 

 

ami igazolja az állításunkat. [QED] 

1.22. Tétel (Hardy-Littlewood)exHardy-Littlewood-tétel Az  maximáloperátor gyengén (1,1) típusú, azaz, 

 

Továbbá, ha , akkor 

 

Bizonyítás. Legyen  egy kompakt részhalmaz. Minden -ra létezik egy  

intervallum, hogy  és 

 

Mivel , ezért könnyű észrevenni, hogy 

 

Az  intervallumok tehát lefedik az  kompakt halmazt, és így kiválaszható belőlük  egy véges lefedése. 

Az 1.20. Lemma alapján ebből a véges lefedésből kiválaszható véges sok diszjunkt intervallum  úgy, 

hogy 

 

Mivel minden  intervallum kielégíti az (13) egyenlőtlenséget, ezért ezeket összeadva láthatjuk, hogy 
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Ha vesszük a szuprémumot az összes  kompakt halmazra, akkor 

 

ami pontosan az (11) egyenlőtlenséget adja. 

Ha , akkor nyilvánvalóan 

 

és így 

 

Ezután a tétel könnyen következik az 1.29. Marcinkiewicz-féle interpolációs tételből -re is, de 

adunk rá egy direkt bizonyítást is. 

Tegyük fel tehát, hogy . Legyen 

 

Ekkor 

 

Így 

 

Azonban (11) miatt 

 

Azt kaptuk tehát, hogy 

 

Innen az 1.21. Állítás és a Fubini-tétel alapján 
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ami a tételünk bizonyítását adja. [QED] 

Az (12) egyenlőtlenség nem teljesül -re. Legyen ugyanis 

 

Mivel az  primitív függvénye , ezért . Ha most , akkor 

 

Ez utóbbi függvény nem integrálható a  intervallumon, hiszen a pri-mitív függvénye . 

Ebből már rögtön következik, hogy  . 

A következő sűrűségi tétel Marcinkiewicz és Zygmund nevéhez fűződik. Ez a tétel alapvető a majdnem 

mindenütt való konvergencia bizonyításához, és hasonló a Banach-Steinhaus-tételhez, amely a 

normakonvergencia esetében alkalmazható jól. 

Jelölje  az -ből -be képező Lebesgue mérhető függvények halmazát. Legyenek adottak a 

 

lineáris operátorok. Továbbá legyen 

 

Az így definiált  leképezést a  operátorsorozat maximáloperá-torának nevezzük. 

exmaximáloperátor 

1.23. Tétel (Marcinkiewicz-Zygmund)exMarcinkiewicz-Zygmund-tétel Tegyük fel, hogy az  

halmaz mindenütt sűrű -ben és 

 

minden -re. Ha 
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és 

 

akkor minden -re 

 

Bizonyítás. Rögzítsünk le egy  függvényt és legyen 

 

Azt kell bizonyítanunk, hogy  m.m. 

Válasszunk egy   sorozatot úgy, hogy 

 

teljesüljön. A háromszög-egyenlőtlenség alapján 

 

minden -re. Mivel  miatt 

 

ezért 

 

Az (14) és (15) egyenlőtlenségeket alkalmazva 

 

minden -ra és -re. Mivel  az -normában, ha , ezért 

 

minden -ra. Ebből azonnal következik, hogy  majdnem min-de-nütt. [QED] 

Most már kimondhatjuk az integrálközepekre vonatkozó Lebesgue-tételt, amely általánosítja az integrál- és 

differenciálszámítás alaptételét. Az alábbi következtetésben szereplő határértéket ugyanis felfoghatjuk az  

függvény integrálfüggvényének a deriváltjaként is. 

1.24. Következmény Legyen ,  és  vala-mely -re. Ekkor 
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Bizonyítás. Először is  miatt  integrálható bármely kompakt halmazon, így a bal oldal értelmes, 

és azt is feltehetjük, hogy . Legyen 

 

Ezek az operátorok egyrészt lineárisak, másrészt 

 

miatt teljesül (14). Az (15) egyenlőtlenség pedig az 1.22. Tételből követ-kezik. Jelölje  a folytonos 

függvények terét. Ha , akkor az állítás nyilvánvalóan teljesül. Mivel  mindenütt sűrű -ben, ezért 

az 1.23. Tétel miatt az állításunk minden -re, illetve -re is teljesül. [QED] 

Az átviteli elvből azonnal adódik az 

1.25. Következmény Minden   esetén 

 

Természetesen az integrált vehetjük csak az egyik oldalon is: minden -re  

 

Ebből pedig már könnyen látszik az 

1.26. Következmény (Lebesgue)exLebesgue-tétel Minden   esetén 

 

Az utóbbi három következményben valójában elég lett volna azt feltenni, hogy  lokálisan integrálható, azaz, 

minden pontnak van olyan környezete, ahol  integrálható. 

Nyilvánvalóan  majdnem minden -re, így (12) megfordítása is teljesül: 

 . 

2.5. 1.5 Interpolációs tételek 
 

Ebben a fejezetben két nagyon jól alkalmazható interpolációs tétellel foglalkozunk, amelyeket Marcinkiewicz, 

Riesz és Thorin bizonyítottak be először. Ezek a tételek arról szólnak, hogy ha egy operátor korlátos például 

-ből -be és -ből -be, akkor korlátos minden közbülső indexen is, pontosabban 

korlátos -ből -be minden -re. Ennek egy alkalmazását már bemutattuk a 1.22. Tétel 

bizonyításában. Az összes tételt az  alaptérre mondjuk ki, de természetesen igazak a -re is. 

A Hardy-Littlewood-maximáltételben szereplő szuprémum általánosítá-saként (lásd (11)) bevezetjük a gyenge 

 terek fogalmát. Egy mérhető  függvény a gyenge  térben vagy az   

térben van, ha 

 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 25  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 esetén definíció szerint legyen . A gyenge  terek következő tulajdonságai 

könnyen igazolhatóak:  

 

 

 

ahol . Az utolsó tulajdonság miatt  nem norma, hanem kvázi-norma. 

A gyenge  terek nagyobbak, mint az  terek. 

1.27. Állítás Ha , akkor  és 

 

Bizonyítás. A Csebisev-egyenlőtlenségből következik, hogy 

 

Mindkét oldalon -edik gyököt vonva és szuprémumot véve megkapjuk az állítást. [QED] 

Megjegyezzük, hogy az  tartalmazásban nincs egyenlő-ség, ha . Legyen 

ugyanis . Ekkor nyilván , de , mert 

 

Igazolható, hogy az  terek is teljesek. 

2.5.1. 1.5.1 A Marcinkiewicz interpolációs tétel 
 

Vezessük be a következő függvényosztályt: legyenek  és 

 

Az 1.2. Fejezetben foglalkoztunk már lineáris operátorokkal. Itt most bevezetjük a szublineáris, illetve 

kvázilineáris operátorokat is. Emlékezte-tünk rá, hogy  az -ből -be képező Lebesgue-mérhető 

függvények halmazát jelöli. exszublineáris operátor exkvázilineáris operátor 

1.28. Definíció Legyen  operátor. Ekkor 

1.  

a.  szublineáris, ha bármely -re és -re 

 

b.  kvázilineáris, ha bármely -re és -re 
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valamilyen alkalmas  számra. 

Speciálisan, ha a kvázilinearitásban , akkor megkapjuk a szublinearitást. Most igazoljuk Marcinkiewicz 

interpolációs tételét. 

1.29. Tétel (Marcinkiewicz)exMarcinkiewicz-tétel Legyen  szub-lineáris 

operátor és . Tegyük fel, hogy  és  

korlátos operátor, azaz léteznek  és  konstansok, hogy 

 

és 

 

Ekkor minden -re létezik  konstans, hogy 

 

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy . Legyen  tetszőleges, rögzített függvény és . 

Bontsuk fel -et 

 

összegre, ahol 

 

és 

 

Ekkor , mert  és  miatt 

 

Hasonlóan , mivel  miatt 

 

 szublinearitása miatt 
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amiből következik, hogy 

 

Mindegyik halmaz Lebesgue-mértékét véve 

 

Az (16) és (17) feltevések miatt az előző egyenlőtlenségből könnyen lát-szik, hogy 

 

Felhasználva ezt az utolsó becslést és az 1.21. Állítást azt kapjuk, hogy 

 

A második integrálokban szereplő halmazok helyett írjuk be a karakterisztikus függvényeket, és alkalmazzuk a 

Fubini-tételt: 

 

Ezután integráljunk -ban, és használjuk ki a  feltételt, 
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azaz bebizonyítottuk a tételt  esetén. 

Nézzük meg a  esetet. Írjuk fel -et újra 

 

alakban, ahol most egy  számmal 

 

és 

 

Ezek alapján, 

 

ha -t -nek választjuk. Ebből következik, hogy az 

 

halmaz nullmértékű. Figyelembe véve az (19) egyenlőtlenséget, ebből azt kapjuk, hogy 

 

Mivel  korlátos, ezért 

 

Újból az 1.21. Állítást alapján 
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Ezzel a tételünket bebizonyítottuk. [QED] 

Megjegyezzük, hogy a tételben szereplő  konstansra a 

 

és 

 

képleteket kaptuk. 

A Marcinkiewicz-tételt kimondhatjuk úgy is, hogy a (16) és (17) becs-léseket csak lépcsős függvényekre 

követeljük meg. 

1.30. Tétel (Marcinkiewicz) Tegyük fel, hogy a  szub-lineáris operátor a lépcsős függvények halmazáról 

-be képez és . Tegyük fel továbbá, hogy alkalmas  és  konstansokkal 

 

és 

 

minden  lépcsős függvényre. Ekkor minden -re és minden  lépcsős függvényre teljesül, hogy 

 

A sűrűségi elv alapján  egyértel-műen kiterjeszthető -ből -be ké-pező korlátos operátorrá. 

Bizonyítás. A bizonyítás hasonló a 1.29. Tétel bizonyításához, hiszen az előbb megkonstruált  és  függvé-

nyek most lépcsős függvények lesznek. Ekkor a (18) becslés igaz minden lépcsős függvényre. A lépcsős 

függvények sűrűsége miatt -nek az  térre való kiterjesztése egyértelmű. [QED] 

A Marcinkiewicz-tételt természetesen akkor is megfogalmazhatjuk, ha  és 

 korlátos operátor. 

1.31. Tétel (Marcinkiewicz)exMarcinkiewicz-tétel Legyen  szub-lineáris 

operátor és . Tegyük fel, hogy léteznek  és  konstansok, hogy 

 

és 

 

Ekkor minden -re létezik  konstans, hogy 

 

Bizonyítás. A tétel könnyen következik az 1.27. Állításból és az 1.29. Tételből, hiszen 
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[QED] 

2.5.2. 1.5.2 A Riesz-Thorin interpolációs tétel 
 

A következő interpolációs tétel a végpontokban való becslésekben különböző indexeket is megenged, és az 

operátor normájára a köztes terekben szebb korlátot ad. Azonban ezt a tételt csak lineáris operátorokra fogjuk 

bizonyí-tani, amihez szükségünk lesz az alábbi lemmára. 

1.32. Lemma (Hadamard)exHadamard-lemma Tegyük fel, hogy  analitikus az 

 

nyílt sávban, korlátos és folytonos a lezártján, azaz létezik , hogy 

 

 

Ekkor bármilyen  esetén 

 

Bizonyítás. Definiáljuk a következő analitikus függvényeket: 

 

Mivel  korlátos az 

 

zárt sávban és  alulról korlátos, ezért  is korlátos, azaz egy alkalmas  konstanssal 

, ha . Sőt, nyilvánvalóan 

 

Jelöljük a képzetes egységet, -et -vel. Mivel tetszőleges  esetén 

 

ezért  egyenletesen -ben , ha . Válasszuk -t olyannak, hogy 

bármely  esetén  minden -re. Az előző egyenlőtlenségben  helyett -

et is írhatunk, ha , vagyis 
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Tehát  a  téglalap határán -gyel korlátos. A maximumelv miatt  az egész 

 téglalapon, azaz 

 

Ha -nel a végtelenbe tartunk, akkor , tehát 

 

Válasszuk -t úgy, hogy , ahol  tetszőleges. Ekkor 

 

ami igazolja a lemmát. [QED] 

1.33. Tétel (Riesz-Thorin)exRiesz-Thorin-tétel Tegyük fel, hogy a  lineáris operátor a lép-csős függvények 

halmazáról -be képez és . Tegyük fel továbbá, hogy alkalmas  és 

 konstansokkal 

 

és 

 

minden  lépcsős függvényre. Ekkor tetszőleges, rögzített  esetén 

 

minden  lépcsős függvényre, ahol 

 

A sűrűségi elv alapján  egyértelműen kiterjeszthető -ből -be ké-pező korlátos operátorrá, ha 

. 

Megjegyezzük, hogy az (22) egyenlőség azt jelenti, hogy az  pont az  és  pontokat 

összekötő szakaszon található (lásd az 2. ábrát). 
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Bizonyítás. Legyen  egy lépcsős függvény, azaz legyen 

 

ahol , ,  és  minden  esetén. Tegyük fel továbbá, 

hogy . Az 1.6. Következményből tudjuk, hogy 

 

ahol a szuprémumot minden olyan  lépcsős függvényre vesszük, amelyre  és . 

Legyen tehát 

 

ahol , ,  és  minden  esetén. Legyen továbbá 

 

Ha  vagy , akkor legyen  vagy . Az egyszerűség kedvéért feltesszük, 

hogy az összes index,  véges . Ha valamelyik  lenne, akkor is hasonlóan igazolható a 

tétel. 

Definiáljuk  esetén az 

 

függvényt, ahol 
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és 

 

 linearitása folytán 

 

vagyis  analitikus, mivel  és . Tekintsünk egy olyan  komplex számot, melyre 

. Az  halmazok diszjunktak és , ezért 

 

Mivel  és 

 

ezért 

 

vagyis 

 

Hasonlóan, a  halmazok diszjunktsága, illetve  folytán 

 

Teljesen analóg módon kapjuk  esetén, hogy 

 

Alkalmazva a Hölder-egyenlőtlenséget és az (20), valamint (21) feltétele-ket,  esetén adódik, hogy 

 

Teljesen analóg módon kapjuk  esetére: 
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Vegyük észre, hogy  analitikus -en, és folytonos a lezártján. Ugyanakkor (23) miatt  korlátos is -n. 

Alkalmazhatjuk tehát az 1.32. Hadamard-lemmát. A (24) és (28) becsléseket figyelembe véve kapjuk, hogy 

 esetén 

 

Vegyük észre, hogy  és , , ennélfogva 

 

Ha most vesszük a szuprémumot az összes  lépcsős függvényre, amelyre , akkor  

esetén 

 

Ha ez utóbbi egyenlőtlenséget  helyett -re alkalmazzuk, akkor meg-kapjuk a tételt. [QED] 

Kimondhatjuk az előző tétel egy olyan verzióját is, amikor  az  és  tereken is értelmezve van. 

1.34. Tétel (Riesz-Thorin)exRiesz-Thorin-tétel Legyen  line-áris operátor, 

 és , vagy . Tegyük fel, hogy alkalmas  és  

konstansokkal 

 

és 

 

Ekkor tetszőleges, rögzített  esetén 

 

minden  függvényre, ahol 

 

és  esetén . 

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy  és . Ez azt is jelenti, hogy . Ha  és 

 végesek, akkor (4) miatt 
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Vonjunk -adik gyököt, és alkalmazzuk az egyenlőtlenséget  helyett -ra.  linearitása miatt 

 

Ha , akkor nincs mit bizonyítani. Ha csak az egyik végtelen, mondjuk , akkor (6) alapján 

 

feltéve, hogy . A tétel ugyanúgy igazolható, mint az előbb. 

Most tegyük fel, hogy , azaz a feltétel miatt . A 1.33. Tétel miatt 

 

minden  lépcsős függvényre. Ekkor a sűrűségi elv alapján  a lépcsős függvények halmazáról egyértelműen 

kiterjeszthető a normája megtartásával -ből -be ké-pező korlátos operátorrá. Jelöljük ezt az 

operátort -vel, így  minden lépcsős függvényre,  folytonos és 

 

minden  függvényre. Ne felejtsük el igazolni azt, hogy 

 

Feltehetjük, hogy  nemnegatív függvény, mert ha nem az, akkor felbontjuk valós, képzetes, pozitív 

és negatív részekre a szokásos módon. Az is feltehető, hogy . Bontsuk fel -et  és -

beli függvények összegére, , ahol 

 

Ekkor  és , hiszen 

 

és 

 

Közelítsük -t és -et is nemnegatív lépcsős függvények monoton növekvő sorozatával, azaz 
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Ekkor a Lebesgue-tétel alapján az első konvergencia -ben, a máso-dik pedig -normában is 

teljesül. Mivel  és  is folytonos, ezért 

 

és 

 

A Riesz-tétel miatt (lásd 1.2. Tétel) mindkettőből kiválasztható egy majdnem mindenütt konvergáló részsorozat, 

azaz 

 

Következésképpen 

 

Hasonlóan 

 

Az előbb láttuk, hogy  folytonos, ezért 

 

A Riesz-tétel miatt ebből is kiválasztható egy majdnem mindenütt konvergáló részsorozat, feltehető, hogy ezt is 

a  indexsorozat határoz-za meg: 

 

Ezt egybevetve az (29) egyenlőséggel látható, hogy  majdnem mindenütt minden  

függvényre. [QED] 

3. 2 Fourier-analízis 

 

Ebben a fejezetben a Fourier-analízis alapjait elevenítjük fel. Több tételt bizonyítás nélkül közlünk, ám néhányat 

bizonyítunk is, elsősorban olyanokat, amelyekhez hasonlót vagy analógot később látni fogunk wavelet- vagy 

Gábor-transzformáltakra. 

3.1. 2.1 Fourier-sorok 
 

Most röviden ismertetjük a Fourier-sorok elméletét először Hilbert-terekben, aztán az -terekben. A 

tételeket bizonyítás nélkül ismertetjük. 
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2.1. Definíció Legyen  egy Hilbert-tér. A  rendszert ortonormált rendszernek nevezzük, 

ha 

 

ahol  a  Hilbert-térhez tartozó skalárszorzatot jelöli. 

2.2. Definíció A  ortonormált rendszer teljes a  Hilbert-térben, ha az 

 

feltételből következik, hogy . exteljes ortonormált rendszer 

2.3. Definíció A  ortonormált rendszer bázis a  Hilbert-térben, ha minden -ra 

egyértelműen léteznek  számok, hogy 

 

2.4. Definíció Legyen  Hilbert-tér,  ortonormált rendszer és . Az  függvény 

-adik Fourier-együtthatójának az 

 

számot nevezzük. A 

 

formális sor az  függvény Fourier-sora. 

A Fourier-analízisben alapvető kérdés, hogy vissza lehet-e állítani -et a Fourier-együtthatóiból, vagy a 

Fourier-sorából, illetve ha igen, hogyan. A következő tétel azt mondja ki, hogy teljes ortonormált rendszer 

esetén  előállítható a Fourier-együtthatóiból. 

2.5. Tétel Legyen  Hilbert-tér,  teljes ortonormált rendszer és . Ekkor  

Fourier-sora -ban konvergál az  függvényhez, azaz 

 

Továbbá érvényes a Parseval-egyenlőség, azaz 

 

Az első egyenlőség azt jelenti, hogy minden  előál-lítható az orto-normált rendszer segítségével. Azt is 

könnyű látni, hogy az előállítás egyér-telmű, azaz az ortonormált rendszer bázis -ban. Sőt, a következő tétel 

is igaz. 

2.6. Tétel Legyen  Hilbert-tér és  ortonormált rendszer. Ekkor  pontosan 

akkor teljes, ha bázis. 
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Most térjünk át egy speciális ortonormált rendszer, a trigonometrikus rendszer vizsgálatára. A  Hilbert-tér 

helyett az  teret fogjuk tekinteni. Itt a skalárszor-zatot az 

 

képlettel definiáljuk. 

2.7. Definíció Az  függvényrendszert trigonometrikus rend-szernek nevezzük. 

extrigonometrikus rendszer 

2.8. Tétel A trigonometrikus rendszer teljes ortonormált rendszer, vagy ortonormált bázis -ben. 

A (trigonometrikus) Fourier-együtthatókat és a (trigonometrikus) Fou-rier-sort tehát az extrigonometrikus 

Fourier-együttható extrigonometrikus Fourier-sor 

 

és 

 

képletekkel adhatjuk meg. Könnyen látható, hogy ezek a definíciók minden -re is érvényesek. 

Tudjuk, hogy az  függvény trigonometrikus Fourier-sora -normában konvergál -hez. Ezt 

álta-lá-nosíthatjuk a többi  térre is. Ehhez először bevezetjük a részlet-összegeket. 

2.9. Definíció Az  függvény trigonometrikus Fourier-sorának -edik részlet-össze-gén az 

 

összeget értjük.  

Az  térben való konvergencia a következőképpen általánosítható tehát az  terekre. 

2.10. Tétel Ha  valamely -re, akkor 

 

és 

 

A tétel azonban már nem igaz -re vagy -re. 

A harmonikus analízis egyik legmélyebb tétele a Carleson-tétel, ami azt mondja ki, hogy -beli 

 függvény Fourier-sora majdnem mindenütt is konvergál az eredeti függvényhez. 

2.11. Tétel (Carleson)exCarleson-tétel Ha  valamely -re, akkor 
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Ha , akkor 

 

Természetesen ez a tétel sem igaz -re. 

3.2. 2.2 Schwartz-függvények 
 

Jelöljük -rel az  végtelen sokszor deriválható függvényeket és legyen  

 

2.12. DefinícióAz  függvényt Schwartz-függvénynek nevezzük, ha minden -re 

 

A Schwartz-függvények osztályát -rel fogjuk jelölni. Egy végtelen sokszor deriválható függvény akkor 

Schwartz-függvény tehát, ha bármely polinommal megszorozva a -ben még mindig lecseng a függvény. 

Most lássunk néhány példát Schwartz-függvényekre, illetve nem Schwartz-függvényekre. Nyilván 

 

Könnyen látható, hogy 

 

De 

 

mert nem is deriválható a  pontban. Az 

 

hiszen a -ben nem cseng le eléggé. A következő állítás azonnal adódik a definícióból. 

2.13. Állítás Legyen . Ekkor  pontosan akkor, ha minden -re létezik  

konstans, hogy minden -re 

 

Az  nem normált tér, azonban egy topológia definiálható rajta. Mi itt egy konvergenciát vezetünk csak be 

-en. 

2.14. Definíció Legyen . Azt mondjuk, hogy 

 

ha minden -re 
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A következő tétel alapján az -ben való konvergencia erősebb, mint az -ben vett konvergencia. 

2.15. Tétel Legyen  és . Ekkor  és 

 

ahol  az  egészrészét jelöli. Ha 

 

Bizonyítás. A bizonyítandó egyenlőtlenség triviális  esetén. Ha , akkor 

 

Az -beli konvergencia bizonyításához alkalmazzuk ezt a becslést -ra: 

 

Az  és  választás esetén 

 

Itt a jobb oldal -hoz tart az  -beli konvergenciájának definíciója miatt. Következésképpen 

 -normában is. [QED] 

3.3. 2.3 Fourier-transzformált 
 

Először idézzük fel a Fourier-transzformált fogalmát és legfontosabb tulaj-donságait. 

2.16. Definíció Legyen . Ekkor az  függvény Fourier-transzfor-máltját az 

 

képlettel definiáljuk.   

Lássunk egy konkrét és hasznos példát! 

2.17. Állítás Az  függvény Fourier-transzformáltja önmaga, azaz . 

Bizonyítás. A Fourier-transzformált definíciója alapján és egy teljes négy-zetté alakítás után 
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Vizsgáljuk a jobb oldali integrált és vegyük észre, hogy az 

 

függvény állandó. Valóban, hiszen a deriváltja 

 

Így vehetjük a függvényt az  helyen: 

 

A polártranszformációt használva, 

 

A  helyettesítéssel láthatjuk, hogy 

 

így . [QED] 

2.18. Definíció Legyen  egy tetszőleges függvény, , . Ekkor a  eltolás- (vagy 

transzláció-) operátort a exeltolásoperátor  

 

képlettel, a dilatációoperátort a  

 

képlettel, míg az  modulációoperátort az  

 

képlettel definiáljuk. Az  involúciós függvénye legyen  

 

Ezen operátorok és a Fourier-transzformált kapcsolatáról szól az alábbi tétel. 

2.19. Tétel Legyen , , ,  és . Ekkor igazak a következő állítások: 
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1.  és , 

2. , 

3. , 

4. , 

5. , 

6. , 

7. , 

8. , 

9. , 

10. , 

11. . 

Bizonyítás. 

1.  

2. és (c) a definíció alapján triviális. 

3.  
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4.  

5.  

A harmadik egyenlőségnél az  helyettesítést végeztük el. 

6.  

7. Legyen először  és integráljunk parciálisan: 

 

hiszen  az  feltételből következik. Tet-szőleges -ra fenti összefüggés 

többszöri alkalmazásával a bizonyítandó állításhoz jutunk. 

8.  

Többszöri alkalmazással adódik az állítás. 

9. Az (i) állítást alkalmazva adódik, hogy 
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Most használjuk (h)-t jobbról balra  helyett -val, valamint (a)-t: 

 

minden -re, hiszen könnyen láthatóan  (lásd 2.15. Tétel). Ez 

azt jelenti, hogy . 

10.  

Ezzel befejeztük a tétel bizonyítását. [QED] 

Most kicsit módosítjuk a Fourier-transzformált definícióját és később látni fogjuk, hogy ez a Fourier-

transzformált inverze. 

2.20. Definíció Az  inverz Fourier-transzformáltja az  

 

függvény. 

Az összes eddigi tulajdonság nyilván igaz marad az inverz Fourier-transz-formáltra is. A Fourier-transzformált 

és az inverz Fourier-transzformált kap-csolatáról szól a következő alapvető tétel. 

2.21. Tételexinverziós formula Ha , akkor 

1.  

2.  

3.  



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4.  

A (b) azt jelenti, hogy  valóban az inverz Fourier-transzformált, ezért az 

 

jelölést is alkalmazni fogjuk. A (c) egyenlőséget az 

 

formában fogjuk leggyakrabban alkalmazni, ahol az  függvény skalárszorzata az 

 

A (c) és (d) egyenlőséget Plancherel-tételnek nevezzük, ez azt jelenti, hogy a Fou-rier-transzformált és az inverz 

Fourier-transzformált is izometria az  téren. 

Bizonyítás. 

1. A Fubini-tétel miatt 

 

2. Tekintsük a 

 

függvényt, majd vegyük a Fourier-transzformáltját. Ehhez használjuk fel az előző tétel (e) és (f) pontját. 

 

Alkalmazzuk erre a  függvényre az (a)-t: 

 

Tartsunk -nal a nullához és vizsgáljuk meg ekkor az egyenlőség két ol-dalát. A jobb oldalra alkalmazzuk a 

Lebesgue-tételt. Ehhez először be kell látni, hogy létezik integrálható majoráns. Valóban, 
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hiszen  mellett  is teljesül. Tehát 

 

A (30) bal oldaláról azt fogjuk bizonyítani, hogy az -hez tart, ha . Először végezzük el a 

 helyettesítést: 

 

Ha csak az exponenciális függvényt integrálnánk, akkor az  helyettesítés után 

 

adódna. Ezt felhasználva 

 

Az utóbbi integrált ketté bontjuk az  és az  halmazokon való integrálásra, ahol a  

számot később megválasztjuk: 

 

Könnyen látható, hogy ha  a -ben -hoz tart és folytonos függ-vény, akkor egyenletesen is folytonos. 

Vagyis minden Schwartz-függ-vény egyenletesen folytonos, így  is az. Tehát ha egy adott -hoz -t 

elég kicsire választjuk, akkor 
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Ekkor (31) miatt 

 

-ben becsüljük meg -et egyszerűen a szuprémummal és végezzük el az  helyettesítést: 

 

ha . Tehát (30) bal oldala valóban -hez tart. 

3. Jelöljük a bizonyítandó 

 

egyenlőség jobb oldalán lévő második függvényt -vel, és legyen . Ekkor 

 

vagyis . -t -be helyettesítve adódik az állítás. 

4. Alkalmazzuk (c)-t a  függvényre, ekkor az  egyenlő-séget kapjuk. A másik egyenlőség 

az  egyenletből következik. 

Ezzel a tétel bizonyítása teljes. [QED] 

Ezek után a Fourier-transzformáltat ki fogjuk terjeszteni négyzetesen integrálható függvényekre is. Tudjuk, 

hogy  sűrű -ben, ezért létezik , hogy 

 

2.22. Definíció Ha , akkor válasszunk olyan  függvényeket, amelyek rendelkeznek a 

(32) tulajdonsággal. Legyen exFourier-transzformált 

 

Jegyezzük meg, hogy a definíció értelmes, mert a Plancherel-tétel miatt  Cauchy-sorozat -

ben, hiszen 
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ha . Így létezik az  határérték -ben. Ez a határérték egyértelmű, tudniillik ha van két 

sorozatunk, az  és , amelyek rendelkeznek a (32) tulajdonsággal, akkor  és . De az 

 és  sorozatok összefésülése is rendelkezik a (32) tulajdonsággal, így az összefésült sorozat Fourier-

transzformáltja is konvergens -ben, ami csak úgy lehet, ha . 

Ez a definíció valóban kiterjeszti a Fourier-transzformált eredeti definí-cióját, hiszen ha , akkor 

választhatjuk az  sorozatot. 

A definícióból az is következik, hogy a Fourier-transzformált izometria tulajdonsága öröklődik: 

 

A 2.21. Tétel többi része is könnyen igazolható. 

2.23. Tételexinverziós formula Ha , akkor 

1.  

2.  

3.  

4.  

Bizonyítás. Legyen ,  és 

 

Ekkor a Hölder-egyenlőtlenség miatt 

 

ha , azaz 

 

Ugyanígy 

 

ami (a)-t igazolja. A tétel többi része is hasonlóan bizonyítható. [QED] 

A Fourier-transzformált eredeti 2.16 definíciója -beli függ-vényekre is értelmes lesz. 

2.24. Tétel Ha , akkor 
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majdnem minden -re. 

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy  kompakt tartójú függvény. Ekkor léteznek  függvények, 

hogy 

 

Feltehető, hogy az  függvények tartója része az  tartójának. A Hölder-egyenlőtlenség miatt az -norma 

kisebb az -norma konstansszorosánál (lásd a 1.13. Állítás), ha az alaptér véges mértékű, így az előző 

konvergencia -normában is teljesül. A definíció alapján 

 

Másrészről, mivel  -normában, ezért 

 

majdnem minden -re. A Riesz-tételből és a (34) egyenlőségből adódik, hogy létezik egy  

részsorozat, hogy 

 

Mindezek alapján 

 

majdnem minden -re, ha  kompakt tartójú. 

Legyen most  tetszőleges, és . Ekkor könnyen láthatóan 

 

Ebből következik, hogy 

 

hiszen (33) miatt 

 

(Ez utóbbi indoklásra azért volt szükség, mert  nem Schwartz-függvény.)  már kompakt tartójú függvény, 

így a bizonyítás első része alapján 

 

Mivel  -normában, ezért 
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ami már bizonyítja a tételt. [QED] 

Ezek után integrálható függvényekre könnyen kiterjeszthető a Fourier-transzformált. 

2.25. Definíció Az  függvény Fourier-transzformáltja az 

 

Könnyen látható, hogy a 2.19. (a) Tétel  függvényekre is teljesül. 

2.26. Tétel (Riemann-Lebesgue)exRiemann-Lebesgue-tétel Ha , akkor  egyenletesen folytonos és 

 

Bizonyítás. Tekintsük először az  intervallum karakterisztikus függvé-nyét, azaz legyen . 

Ekkor 

 

amiből már következik, hogy 

 

hiszen 

 

Legyen most  lépcsős függvény, azaz 

 

ahol , az  halmazok pedig intervallumok. Ekkor a Fourier-transzformált linearitása miatt 

 

ha . Mivel a lépcsős függvények sűrűn vannak az  térben, ezért minden -hez és 

minden -hoz létezik egy  lépcsős függvény, hogy 

 

Ekkor a 2.19. (a) Tétel miatt 

 

ha  elég nagy, ami bizonyítja a (35) egyenlőséget. 
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Az egyenletes folytonossághoz vegyük észre, hogy 

 

Az integrandus -tól függ, és -hoz tart, ha , megbecsülhető -szel, ezért a Lebesgue-

tétel miatt az integrál is -hoz tart, ha . Ebből már következik az  egyenletes folytonossága. [QED] 

Azt kaptuk tehát, hogy a Fourier-transzformált az -ből -be képező operátor, vagyis 

 

Terjesszük tovább a Fourier-transzformáltat az   terekre! Emlékeztetünk rá, hogy az 1.12. 

Állítás alapján  . 

2.27. Definíció Ha  valamely -re, akkor  felbont-ható  összegre, ahol 

 és . Ekkor legyen exFourier-transzformált 

 

Az  és  függvényeknek például az  és  választás megfelelő. Valóban, 

 és , mert 

 

és 

 

Vegyük észre azt is, hogy  nem függ a felbontástól, hiszen ha 

 

, , akkor átrendezve 

 

következésképpen 

 

Most általánosítjuk a 2.19. (a) Tételt és a 2.23. (d) Tételt -beli függvényekre, ahol . A tétel 

bizonyítását a Riesz-Thorin-tétel alkalmazásával kapjuk meg. 
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2.28. Tétel (Hausdorff-Young)exHausdorff-Young-tétel Legyen ,  pedig  konjugált indexe, azaz 

. Ekkor 

 

Bizonyítás. Az előbb említett két tételből tudjuk, hogy 

 

azaz 

 

korlátos lineáris operátorok. A Riesz-Thorin-tétel (1.34. Tétel) miatt ezért bármilyen  esetén az 

 

operátor is korlátos, ahol 

 

Vagyis , tehát  és 

 

Ezzel a bizonyítást befejeztük. [QED] 

3.4. 2.4 Temperált disztribúciók 
 

Az előző úton sajnos már nem tudjuk tovább kiterjeszteni a Fourier-transz-formáltat. Pontosabban, ha 

, , akkor  már általában nem értelmezhető függvényként. Ezért bevezetjük a 

következő új fogalmat. 

2.29. Definíció Egy  leképezést temperált disztribúciónak nevezünk, ha lineáris és folytonos, 

vagyis 

1.  bármely  és -re, 

2. minden olyan  sorozatra, amelyre  -ben, , ha . 

Másként fogalmazva a temperált disztribúciók az  duális terének, -nak elemei. Nézzünk 

néhány példát temperált disztri-búcióra. A linearitás mindegyik esetben triviális, ezért ezt már külön nem 

említjük.  

2.30. Példa ent 

1. A legegyszerűbb temperált disztribúció a Dirac-mérték, vagy Dirac-del-ta. Legyen , vagyis az 

 Schwartz-függvényhez a -ban felvett értékét rendeli hozzá. Ez valóban temperált disztribúció, hiszen ha 

 -ben, akkor  -ben. Mivel  folytonos, ezért  egyenletesen is, 

vagyis pontonként is. Tehát 
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2. Legyen  valamely -re és 

 

Az integrál a Hölder-egyenlőtlenség miatt nyilván értelmes, mert , . Ha 

 -ben, akkor  -ben is, és újból a Hölder-egyenlőtlenség miatt 

 

ha , vagyis  temperált disztribúció. Így minden  függvény meghatároz egy temperált 

disztribúciót. A  függvényt és a belőle generált  temperált disztribúciót azonosnak fogjuk tekinteni. 

Azaz, ha  valamely -re, akkor azt mondhatjuk, hogy . Még kiemeljük 

példaként a  függvényt, ami szintén temperált disztribúció, de egyik  térben sincs benne, ha 

. 

3. Létezik olyan temperált disztribúció is, amely nem eleme egyik  térnek sem. Legyen 

 

Könnyű látni, hogy ha , akkor  semmilyen -re. De ennek ellenére az , 

vagyis a  temperált disztribúció lesz. Valóban, ha -et úgy választjuk, hogy , akkor 

 

ha  és  -ben. 

4. Létezik olyan temperált disztribúció is, amely nem is függvény. Legyen  véges, előjeles Borel-mérték és 

 

Ekkor, ha  -ben, akkor 
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ahol  a  mérték totális variációja. Vagyis  is temperált disz-tribúció, így minden véges Borel-

mérték is meghatároz egy temperált disztribúciót. 

Bizonyítás nélkül közlünk egy szükséges és elégséges feltételt temperált disztribúciókra. 

2.31. Tétel Az  lineáris funkcionál temperált disztribúció akkor és csak akkor, ha létezik  

és , hogy 

 

Most bevezetjük a temperált disztribúciók Fourier-transzformáltját és inverz Fourier-transzformáltját. A 2.23. 

(a) Tétel miatt 

 

ha  és . Ez az egyenlőség igaz lesz -re is. Valóban, mivel  

sűrű -ben, ezért létezik , hogy 

 

A (36) egyenlőség nyilván igaz minden -re, és a jobb oldalak határértékét véve 

 

hiszen  korlátos. Könnyű látni, hogy a 2.19. (a) Tétel igaz -re is. Ennek alapján 

 

Következésképpen 

 

hiszen . A Fourier-transzformált definíciója alapján (36) minden -re is igaz, ahol 

. 

A (36) egyenlőséget megtartva vezetjük be a temperált disztribúciók Fourier-transzformáltját. 

2.32. Definíció Legyen  temperált disztribúció. Ekkor  Fou-rier- és inverz Fou-rier-

transzformáltját az 

 

képletekkel értelmezzük. exFourier-transzformált 

2.33. Példa ent 

1. , hiszen 
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Ekkor a 2.30. (b) Példa alapján  azonosítható -gyel. 

2. Legyen . Ekkor 

 

ami alapján  is felfogható függvényként, és . 

A konvolúció fogalma is könnyen kiterjeszthető temperált disztribúciókra. Először vegyük észre, hogy 

 esetén a 

 

jelöléssel 

 

Ezt a tulajdonságot megtartva terjesztjük ki a konvolúciót. 

2.34. Definíció Legyen  és . A  konvolúciót a 

 

képlettel definiáljuk. 

A definíció értelmes, mert . Valóban, , hiszen  és  Schwartz-függvény, 

és így a szorzatuk is az. De Schwartz-függvény inverz Fourier-transzformáltja is Schwartz, így . 

2.35. Definíció Legyen  és . A  szorzatot a 

 

képlettel definiáljuk. 

Ez a definíció is értelmes, mert  Schwartz-függvény. Ezután a 2.19. Tételt is könnyedén ki tudjuk terjeszteni 

temperált disztribúciókra. 

2.36. Definíció Legyen  egy temperált disztribúció, , . Ekkor az eltolás-, a dilatáció- és a 

modulációoperátort a következő képletekkel definiáljuk: 

 

 

és 
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Ezeket az operátorokat a 3. és 10. ábrán ábrázoltuk. 

2.37. Tételexinverziós formula Legyen , , ,  és . Ekkor igazak a 

következő állítások: 

1. , 

2. , 

3. , 

4. , 

5. , 

6. , 

7. , 

8. . 

Bizonyítás. Legyen a bizonyítás során . 

1. és (b) a definíció alapján triviális. 

2.  

3.  

4.  

5. A 2.19. (h) Tétel bizonyításásból az is látszik, hogy ha  -ben, akkor  -ben, 

.  linearitása nyilvánvaló, csak a folytonosságot kell ellenőrizni: 

 

6.  

7. A 2.19. (j) Tétel az inverz Fourier-transzformáltra is nyilván igaz: 

 

Mindkét oldal Fourier-transzformáltját véve, 

 

Ekkor 
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A tétel bizonyítása így teljes. [QED] 

Temperált disztribúciókra is bevezetünk egy konvergenciát. 

2.38. Definíció Legyenek   temperált disztribúciók. Ekkor  -ben, ha 

 minden -re. 

Emlékeztetünk rá, hogy az -beli konvergenciából adódik az -beli konvergencia minden 

-re. Most azt bizonyítjuk, hogy az -beli konvergenciából következik az -beli 

konvergencia. 

2.39. Tétel Ha  valamely -re és  -normában, akkor  

-ben, ha . 

Bizonyítás. Ha , akkor 

 

ha , mert . [QED] 

Ez a konvergencia öröklődik a temperált disztribúciók Fourier-transzfor-máltjára is. 

2.40. Tétel Legyenek   temperált disztribúciók. Ha  -ben, akkor 

 -ben, ha . 

Bizonyítás. Mivel , ezért 

 

ami igazolja a tételt. [QED] 

A Fourier-soroknál megemlített alapvető tételek igazak maradnak Fou-rier-transzformáltakra is. Láttuk, hogy az 

 inverz Fourier-transzformáltja az  függvény, ha . Ha még  is fennáll, akkor ezt 

úgy is írhatjuk, hogy 

 

majdnem minden -re. Ha , akkor a jobb oldal általában nem értelmes. Ha ekkor a jobb 

oldalon csak a  halmazon integrá-lunk, akkor megkapjuk a Fou-rier-sor -edik részletösszegének a 

megfelelőjét Fourier-transzformáltakra. 

2.41. Definíció Az   függvény -edik Dirichlet-integráljának az  
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integrált nevezzük. 

Megjegyezzük, hogy a Hausdorff-Young-tétel (2.28. Tétel) alapján 

 

ahol . Ebből adódik, hogy , és így természetesen 

. Tehát az -et definiáló integrál értelmes. 

Ezután érdemes feltenni a kérdést, hogy a Dirichlet-integrál vajon konver-gál-e -hez. 

2.42. Tétel Ha  valamely -re, akkor 

 

és 

 

Megfogalmazzuk a Carleson-tétel megfelelőjét is. 

2.43. Tétel (Carleson) Ha  valamely -re, akkor 

 

és 

 

Az utóbbi tételeket azért mondtuk ki -beli függvényekre, ahol , mert  esetén a Fourier-

transzformáltat általában nem lehet függvényként értelmezni. A temperált disztribúciók vagy egyéb sűrűségi 

meggondolások segítségével a tételek megfogalmazhatók lennének -re is. 

3.5. 2.5 Poisson szummációs formula 
 

A Poisson szummációs formula a Fourier-transzformált és a Fourier-sor között teremt összefüggést. E formula 

bizonyításában és a későbbiekben is sokszor fogjuk használni az alábbi periodizációs lemmát. 

2.44. Lemmaexperiodizációs lemma Ha , akkor minden  számra 

 

és a  függvény-sor majdnem mindenütt és -ban is konvergens. 

Bizonyítás. Mivel  felbontható az 

 

alakban, ezért az  helyettesítéssel kapjuk, hogy 
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Hasonlóan, mivel , ezért 

 

Következésképpen a  sor majdnem minden -re véges, tehát a  sor 

majdnem mindenütt konvergens. 

A függvénysorokra kimondott, a szumma és az integrál felcserélhetőségéről szóló Lebesgue-tétel alkalmazható, 

eszerint 

 

Az -konvergenciához vegyük észre, hogy 

 

ami a -hoz tart, ha , hiszen a (37) egyenlőségben található sor konvergens. [QED] 

2.45. Megjegyzés Itt a 

 

egy  szerint periodikus függvény, amelyet   szerinti periodizáltjának neve-zünk. 

Mielőtt megfogalmazzuk a Poisson szummációs formulát, vezessük be a folytonos függvények azon osztályát, 

melyeknek Fourier-soruk nem csak konvergens, hanem abszolút konvergens is. 

2.46. Definíció Jelölje  

 

ahol 

 

A következő tétel bizonyítása a Weierstrass-tételen múlik, ezért először elevenítsük föl azt. 

2.47. Tétel (Weierstrass)exWeierstrass-tétel Legyen   olyan függvény-sorozat, melyre 
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Ekkor a  függvénysor egyenletesen konvergens, azaz létezik olyan  függvény, amelyre 

 

2.48. Tétel Ha , akkor  Fourier-sora egyenletesen és abszolút konvergál -hez. 

Bizonyítás. Tekintsük  Fourier-sorát! Világos, hogy 

 

továbbá  miatt 

 

Következésképpen a Weierstrass-tétel miatt a 

 

függvénysor egyenletesen konvergens. Az egyenletes konvergencia miatt tehát létezik egy  

függvény, amelyhez az  függvény Fourier-sora egyenletesen konvergál, azaz 

 

Szorozzuk be mindkét oldalt -szel és integráljunk! Az egyenletes konvergencia miatt a sort tagonként 

integrálhatjuk: 

 

Tehát  minden -re, amiből viszont a trigonometrikus rendszer teljessége miatt  

következik majdnem mindenütt. A feltevésünk szerint az  függvény folytonos, a  függvény pedig az 

egyenletes konvergencia miatt szükségképpen folytonos. Következésképpen  minden  

pontban. [QED] 

A definíció alapján azonnal látható, hogy a következő tétel feltételeit a Schwartz-függvények kielégítik. 

2.49. Tétel ( {Poisson szummációs formula}) Tegyük fel, hogy valamely -ra és -ra 

 

Ekkor 
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minden -re, továbbá mindkét sor abszolút konvergens. 

Bizonyítás. Vezessük be a következő   szerint periodikus függvényt: 

 

ami pontosan a bizonyítandó állításunk bal oldala. Először is , ugyanis 

 

Másodszor pedig a 2.44. Lemmából következik, hogy . Számítsuk ki a   szerint periodikus 

függvény -edik Fourier-együtthatóját: 

 

Mivel   szerint periodikus, ezért 

 

Alkalmazva a 2.44 periodizációs lemmát az  függvényre, láthatjuk, hogy 

 

vagyis  -edik Fourier-együtthatója megegyezik  Fourier-transzfor-mált-jával az  helyen. 

Belátjuk, hogy  is és  is folytonos. Mivel  is teljesül, , , és 

, ezért  folytonos. Most legyen , ahol  tetszőleges. Ekkor 

 

A Weierstrass-tétel miatt a  függvénysor egyenletesen konvergens a  intervallumon. 

Természetesen hasonlóan igazolható, hogy a  is egyenletesen konvergens, így a  

függvénysor is egyenletesen konvergens -n. Vagyis  egy folytonos függvényekből álló egyenletesen 
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konvergens függvénysor összegfüggvénye, szükségképpen  is folytonos a  intervallumon. Mivel 

 tetszőleges, ezért  mindenütt folytonos. 

Hasonlóan (39)-hez, 

 

azaz , vagyis a 2.48. Tétel miatt  Fourier-sora előállítja -t, azaz 

 

minden -re. [QED] 

A Poisson szummációs formula feltételein gyengíthetünk is. 

2.50. Tétel Tegyük fel, hogy , a  függ-vénysor egyenletesen konvergens 

kompakt halmazokon és 

 

Ekkor 

 

minden -re, továbbá mindkét sor abszolút konvergens. 

Bizonyítás. A bizonyítás az előzőhöz hasonló, hiszen itt lényegében feltettük azokat a feltételeket, amiket az 

előző tételben beláttunk, nevezetesen hogy 

 

egyenletesen konvergens a  intervallumon tetszőleges -re illetve, hogy . 

[QED] 

2.51. Következmény A 2.49. vagy a 2.50. Tétel feltételei mellett 

 

Bizonyítás. A megfelelő tételeket speciálisan az -ban véve kapjuk az egyenlőséget. [QED] 

Most enyhítsük az egyenletes konvergenciát, és csak -beli konvergenciát tételezzünk fel. 

2.52. Tétel ( {Poisson szummációs formula}) Tegyük fel, hogy  és 

 

Ekkor 
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majdnem minden -re. 

Bizonyítás. Legyen ismét 

 

amely a 2.44. Lemma miatt majdnem mindenütt és -normában is konvergens. Ekkor . A 

 

egyenlőség ugyanúgy igazolható, mint a 2.49. Tételben. A (41) feltétel miatt . Ekkor 

viszont  és a Carleson-tétel miatt 

 

majdnem minden -re. Tehát 

 

majdnem minden -re. [QED] 

2.53. Megjegyzés A (42) bal oldala -normában, a jobb oldala pedig -normában is konvergens. 

Végezetül általánosítjuk az előző tételt  szerint periodizált függvényekre. 

2.54. Tétel ( {Poisson szummációs formula}) Legyen ,  és 

 

Ekkor 

 

majdnem minden -re. 

Bizonyítás. A  trigonometrikus rendszer  szerint periodikus és ortonormált az 

 térben. extrigonometrikus rendszer Egy  függvény (trigonometrikus) Fourier-

együtthatóit és (trigonometrikus) Fou-rier-sorát a extrigonometrikus Fourier-együttható extrigonometrikus 

Fourier-sor 

 

 és 
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képletekkel kaphatjuk meg. Természetesen az  szerint periodikus trigonometrikus Fourier-sorokra vonatkozó 

összes tétel most is igaz. 

Jelöljük a bizonyítandó egyenlőség bal oldalát ismét -vel: 

 

Ez a sor a 2.44. Lemma miatt majdnem mindenütt és -normában is konvergens. Ekkor 

. Igazoljuk, hogy  -edik Fourier-együtthatója éppen  , ahol  a 

Fourier-transzformáltat jelöli. Valóban, 

 

Ha  helyett -et helyettesítünk, akkor 

 

A (43) egyenlőtlenség miatt 

 

Ekkor , a Carleson-tétel miatt pedig 

 

majdnem minden -re. Tehát 

 

majdnem minden -re. [QED] 
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3.6. 2.6 Határozatlansági tételek 
 

A következő tételben azt igazoljuk, hogy egy függvénynek és a Fourier-transzformáltjának a tartója nem lehet 

egyszerre "kicsi". 

2.55. Tétel (Donoho-Stark)exDonoho-Stark-tétel Tegyük fel, hogy ,  és ,  

olyan, hogy . Ha a  halmazokat úgy választjuk meg, hogy 

 

és 

 

akkor 

 

Bizonyítás. Feltehető, hogy  és  korlátos halmazok, hiszen különben nyilvánvaló az állítás. Vezessük be a 

következő két ortogonális projekciót: 

 

és 

 

Ekkor a Fourier-transzformált tulajdonságai miatt 

 

A feltételek miatt 

 

Ugyanezt a becslést végezzük el a -ra is: 
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Ezek után (45) segítségével becsüljük meg az -t egy há-rom-szög-egyenlőtlenséggel: 

 

Aztán egy újabb háromszög-egyenlőtlenség alkalmazásával kapjuk, hogy 

 

A  és  operátorok definíciója szerint: 

 

Az integrálokat valóban felcserélhetjük, mert  és  korlátossága miatt az integrandus abszolút értéke is 

integrálható: 

 

Így azt is írhatjuk, hogy 

 

ahol 

 

Az így definiált  és a Hölder-egyenlőtlenség segítségével becsüljük meg a  -t, 

 

Most számoljuk ki  kettes normáját: 
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és így 

 

Ezt a (46) és (47) egyenlőtlenségekkel összevetve adódik, hogy 

 

amivel befejezzük a tétel bizonyítását. [QED] 

Most következményként kapjuk a fejezet elején említett eredményt a függvény és a Fourier-transzformáltja 

tartójáról. 

2.56. Következmény Ha , ,  és , akkor . 

Bizonyítás. Válasszuk az  számokat az előző tételben. [QED] 

Ha még azt is tudjuk, hogy  integrálható, akkor vagy az  vagy az  tartója végtelen mértékű. 

2.57. Tétel Tegyük fel, hogy ,  és . Ha , akkor  

majdnem mindenütt. 

Bizonyítás. Feltehető, hogy , hiszen különben  helyett tekintsük a  függvényt, 

aminek a tartója tetszőlegesen kicsi mértékű lehet, ha -t elég nagyra választjuk. A 2.44. periodizációs lemma 

miatt 

 

tehát létezik egy pozitív mértékű  halmaz, hogy 

 

azaz 

 

Másrészről, 
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vagyis 

 

és 

 

Tekintsük az  függvény periodizált függvényét: 

 

A Poisson szummációs formula alapján (lásd 2.52. Tétel), 

 

hiszen . (50) alapján  tri-gonometrikus polinom majdnem minden 

-re, továbbá (49) miatt  minden -re és majdnem minden -re. Egy nem 

nulla trigonometrikus polinom azonban nem lehet  egy pozitív mértékű halmazon. Valóban, ha 

 

végtelen sok -re, akkor  helyett -t írva 

 

végtelen sok -re, ami ellentmond annak, hogy egy algebrai polinomnak csak véges sok gyöke lehet. Tehát 

 minden -re és majdnem minden -re. Következésképpen  minden 

-re és majdnem minden -re, azaz  és így  majdnem mindenütt. [QED] 

4. 3 Wavelet-analízis 

 

A wavelet-analízissel az elmúlt 30-40 évben kezdtek el intenzíven foglalkozni. Ez az elmélet sok gyakorlati 

alkalmazással rendelkezik, például bizonyos képtömörítési eljárásokban és az ujjlenyomatok tárolásakor is ezt 

használják. 

Bevezetjük a folytonos wavelet-transzformáltat, bebizonyítjuk rá az ortogonalitási tételeket és az inverziós 

formulát. Ezután diszkrét ortonormált waveletekkel is foglalkozunk, bevezetjük a Haar- és Shannon-

waveleteket. Waveletek konstruálása nem egyszerű, ezt a problémát megoldandó ismer-tetjük a multirezolúciós 

analízis módszerét. Ezt a módszert használva több orto-normált, elsősorban kompakt tartójú waveletet 

konstruálunk. Végezetül a wavelet-sorok norma- és majdnem mindenütt való konvergenciájával foglalkozunk. 

4.1. 3.1 Wavelet-transzformált 
 

Most egy új transzformáltat vezetünk be, a wavelet-transz-formáltat, amit folytonos wavelet-transzformáltnak is 

nevezünk. A Fourier-transzformált kiszámításánál az egész -en integ-rálunk, tehát azt lehet mondani, hogy 

 az  "globális" tulajdonságaitól függ. A wavelet-transzfor-máltnál -et csak egy kis intervallumon 
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tekintjük, vagy beszorozzuk egy kis tartójú függvénnyel. Tehát a wavelet-transzformált az  "lokális" 

tulajdonságaitól függ, vagyis pontosabban jellemzi -et. Ebben a fejezetben a wavelet-transzformáltra 

bizonyítunk olyan tételeket, amelyeket a 2. fejezetben Fourier-transz-formáltra ismertettünk. 

Idézzük fel az eltolás és a dilatáció definícióját. Az egyszerűség kedvéért állapodjunk meg abban, hogy az 

operátorokat balról jobbra alkalmazzuk, azaz  

 

és 

 

(lásd a 3. ábrát). 

 

3.1. Állítás Ha , , akkor 

 

Bizonyítás. Csak a dilatációoperátorra írjuk le a bizonyítást. Az  helyettesítéssel, 
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ami igazolja az állításunkat. [QED] 

3.2. Definíció Rögzítsünk egy  függvényt. Az  függvény -re vo-natkozó wavelet-transzformáltja a 

 

kétváltozós függvény, ha ez az integrál értelmes.  

A  függvényt waveletnek is nevezzük. Természetesen a Hölder-egyen-lőtlenség alapján az integrál értelmes, 

ha . A wavelet-transz-formáltat nyilván a következő alakba is írhatjuk: 

 

Emlékeztetünk rá, hogy két függvény skalárszorzatán az 

 

integrált értjük, feltéve, ha az integrál értelmes. Ha mindkét függvény -ben van, akkor persze értelmes az 

integrál. Az  leképezés lineáris és -n értel-me-zett függvényhez -en értel-mezett függvényt 

rendel, a  leképezés pedig konjugáltan lineáris. Ha  tartója a  kompakt halmaz, akkor  

tartója az  halmaz. Vagyis  csak attól függ, milyen értékeket vesz fel  ezen a halmazon. 

Gyakran fogjuk használni, hogy a wavelet-transzformáltat konvolúció for-mában is felírhatjuk: 

 

Először azt igazoljuk, hogy a wavelet-transzformált folytonos függvény, sőt, a  egy környezetét elhagyva 

egyenletesen is folytonos. 

3.3. Tétel Ha , akkor a  wavelet-transzformált egyenletesen folytonos függvény 

-n, ahol  tetszőleges. 

Bizonyítás. Igazoljuk először, hogy 

 

minden -re. Vegyük észre, hogy 

 

ahol . Ebből már látszik, hogy (51) teljesül, ha  folytonos és kompakt tartójú. Valóban, ekkor  

egyenletesen is folytonos és ezért minden -hoz létezik , hogy minden -ra és minden 
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-re . Feltehető, hogy . Ha  tartója mondjuk , akkor 

 és 

 

hacsak , vagyis (51) valóban igaz kompakt tartójú folytonos függ-vényekre. Mivel a kompakt tartójú 

folytonos függvények sűrűn vannak az  térben, ezért minden -hoz létezik  kompakt tartójú 

folytonos függvény, amelyre 

 

Ekkor a háromszög-egyenlőtlenség miatt 

 

ha -t elég kicsire választjuk, ami igazolja (51) egyenlőséget. 

Másodszor igazoljuk, hogy 

 

minden -re és -ra. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy . Ekkor az  

helyettesítéssel 

 

-hoz megválasztható úgy egy , hogy  esetén 
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Másrészről, 

 

Feltehető, hogy , hiszen  választható úgy is, hogy 

 

Mivel , ezért  megválasztható úgy, hogy 

 

Az imént láttuk, hogy . Az előbb lerögzített -hez megvá-laszható úgy a , hogy 

 

Ha  kompakt tartójú folytonos függvény, akkor az egyenletes folytonosság miatt 

. Ezért  hasonlóan igazolható, mint (51). 

A wavelet-transzformált definíciója alapján 
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A második kifejezésre alkalmazzuk a Hölder-egyenlőtlenséget és a (52) egyen-lőtlenséget: 

 

ha . Az első kifejezésre is a Hölder-egyenlőtlenséget alkalmazva, 

 

Mivel , ezért szintén (51) alapján , ha , ami már bizonyítja az 

egyenletes folytonosságot. [QED] 

3.4. Állítás Ha , akkor a  wavelet-transzformált korlá-tos. 

Bizonyítás. A Hölder-egyenlőtlenség alapján 

 

majdnem minden  esetén. [QED] 

A wavelet-transzformált kiterjeszthető olyan függvényekre is, amelyekre 

 

ahol  és , hiszen  ekkor is értelmes. 

4.2. 3.2 Ortogonális relációk 
 

Fourier-transzformáltakra korábban bizonyítottuk a Plancherel-tételt: 

 

és 

 

Ezeket az egyenlőségeket, valamint a Young-egyenlőtlenséget használva eb-ben a fejezetben az előző két 

egyenlőség analogonját igazoljuk wavelet-transz-formáltakra. Először a (54) egyenlőséggel kezdjük. 
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3.5. Tétel Tegyük fel, hogy  kielégíti a 

 

feltételt. Ha , akkor  

 

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy . Mivel 

 

ezért a Young-egyenlőtlenség (1.18. Tétel) és a 3.1. Állítás alapján rögzí-tett -ra . 

Valóban, 

 

Következésképpen rögzített -ra vehetjük  Fourier-transzfor-máltját az első változóban: 

 

Alkalmazzuk a Fubini-tételt és utána a belső integrálra a (54) Plancherel-egyenlőséget: 

 

A belső integrálban a  helyettesítéssel láthatjuk, hogy 

 

Tehát 

 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Rögzítsük a  függvényt és tekintsük a 

 

lineáris operátort. Az előbb bizonyítottuk, hogy  korlátos operátor az  altérről az 

 térre, ahol , ha  

 

Itt  a  által meghatározott mértéket jelenti. Nyilván az  tér is Banach tér. Mivel az előző 

egyenlőt-lenségben kihasználtuk, hogy , nem világos, hogy  az egész -en 

korlátos-e. Az azonban biztos, hogy egyértelműen kiter-jeszthető az egész  térre korlátosan, mert az 

 altér sűrű -ben. Jelöljük a kiterjesztett operátort is -vel, amely-ről ezek után azt 

tudjuk, hogy 

 

hacsak ,  és 

 

Ebből következően 

 

Már csak azt kell igazolni, hogy 

 

Vegyük észre, 

 

majdnem mindenütt. Tehát 

 

Figyelembe véve a (56) egyenlőséget adódik (57). Valóban, (56) és a Riesz-tétel miatt létezik -nek 

majdnem mindenütt konvergens részso-rozata, amelynek a határértéke egyrészt , másrészt . [QED] 

Ha a 3.5. Tétel feltételei mellett azt is feltesszük, hogy , akkor a bizonyítás sokkal egyszerűbbé 

válik, hiszen ekkor már nem kell feltenni, hogy , a bizonyítás első része tetszőleges 

-re is működik. Vagyis a bizonyítás második része, az operátor kiterjesztése elhagyható. 

3.6. Következmény Ha  mellett  majdnem mindenütt, akkor  és így  

majdnem mindenütt. 

Könnyű olyan feltételt adni, amely mellett (55) teljesül. Ha például  a  egy környezetében, mondjuk a 

 intervallumban, akkor  véges. Valóban,  miatt 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 76  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Vagy ha 

 

a  egy környezetében, akkor is véges , mert 

 

Ha , akkor  folytonos, így  csak akkor lehet véges, ha 

 

Ezt felhasználva 

 

Ha ezek mellett még azt is feltesszük, hogy 

 

akkor 

 

következésképpen  véges. Ezzel beláttuk a következő állítást. 

3.7. Állítás Ha ,  és 

 

akkor  véges. 

Most a (53) Plancherel-egyenlőség analogonját fogalmazzuk meg. 

3.8. Tétel Tegyük fel, hogy , 

 

Ha , akkor 
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ahol  

 

Bizonyítás. Először vegyük észre, hogy , hiszen a Hölder-egyen-lőtlenség miatt 

 

a feltétel alapján. Most újból tegyük fel, hogy  , ami egy sűrű altér -

ben. Az előző tétel és a Hölder-egyenlőt-lenség alapján 

 

ami véges. Így a Fubini-tétel alapján 

 

A 3.5. Tétel bizonyításában láttuk, hogy a Young-egyenlőtlenség miatt . Így a belső 

integrálban a (53) egyenlőséget használhatjuk: 

 

Itt alkalmazható a Fubini-tétel, hiszen 
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(58) miatt. Itt az utolsó lépésben a Hölder-egyenlőtlenséget és a (54) egyenlőséget használtuk. Tehát 

 

Rögzítsük egy pillanatra az ,  függvé-nyeket és tekintsük a 

 

és 

 

lineáris operátorokat. Az előbb bizonyítottuk, hogy 

 

A Hölder-egyenlőtlenség miatt 

 

vagyis  korlátos operátor -en. Másrészről a 3.5. Tétel alapján, 
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Tehát  is korlátos operátor az  téren. Mivel mindkét operátor korlátos az  téren és megegyeznek 

egy sűrű altéren, ezért az egyértelmű kiterjesztés miatt az egész  téren is megegyeznek. Más szóval, 

 

minden  és  függvényre. 

Hasonlóan, rögzített  függvényekre tekintsük a 

 

és 

 

operátorokat. Hasonlóan az előzőekhez, a  és  korlátos lineáris funk-cionálok az  téren és 

megegyeznek az egész  téren. Következés-képpen a tétel teljesül minden  

függvényre. [QED] 

Ha ebben a tételben is feltesszük, hogy , akkor a bizonyítás második része, az operátorok 

kiterjesztése itt is elhagyható. 

4.3. 3.3 Inverziós formula 
 

Az  függvény Fourier-transzformáltját, illetve inverz Fourier-transz-formáltját az 

 

és 

 

képletekkel definiáltuk és kiterjesztettük -beli függvényekre is. Igazoltuk, hogy 

 

A 2.37. Tétel értelmében ez a formula temperált disztribúciókra is igaz. Ha azonban még  is teljesül, 

akkor az inverz Fourier-transzformáltját meg lehet adni integrálos alakban is: 

 

majdnem mindenütt. 

A wavelet-transzformáltnál az exponenciális függvényt a  függ-vény-re cseréljük. Így 

 

ezért az inverz wavelet-transzformáltat az előzőek analogonjára a  
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képlettel vezetjük be. Azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy az  függvény visszanyerhető-e a wavelet-

transzformáltjából az 

 

képlettel. Látni fogjuk, hogy a jobb oldalon szükségünk lesz egy konstansra, és hogy az egyik -t nyugodtan 

kicserélhetjük egy új  függvényre. Felmerül az a kérdés is, hogyan értelmezzük a jobb oldali integrált. Ez nem 

világos, mert az 

 

leképezés nem számértékű, hanem függvényértékű, mondhatjuk azt is, hogy vektorértékű. Valóban, rögzített 

-re a jobb oldalon egy függvény áll. Kézenfekvő lenne az integrált pontonként értelmezni, azaz egy 

rögzített -re igaz-e, hogy 

 

Azonban ez az értelmezés sem értelmes általában. Ha , akkor . A Hölder-

egyenlőtlenség miatt 

 

Az első tag véges, azonban a második már nem, mivel 

 

Az  helyettesítés alapján 

 

így 

 

és ez nem véges. Tehát (62) általában nincs értelmezve. Vegyük észre, ha  szerint csak a  

intervallumon integrálunk, akkor az integrál már véges. Ezt az észrevételt a 3.16. Tételben fogjuk alkalmazni. 

Azonban a következő tétel teljesül, ami a (60) analogonja. 
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3.9. Tételexinverziós formula Tegyük fel, hogy , 

 

és 

 

Ha , akkor 

 

majdnem minden -re. 

Bizonyítás. Mivel 

 

ezért rögzített -ra , így (64) belső integrálja valóban létezik. Ekkor 

 

A Plancherel-formulát és a 2.19. Tételt használva láthatjuk, hogy 

 

Vagyis 

 

Alkalmazhatjuk a Fubini-tételt, hiszen 
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(58) és  miatt. Tehát 

 

majdnem minden -re. [QED] 

Megjegyezzük, hogy ha , akkor  is teljesül, hiszen  inverz Fourier-transzformáltja 

. A 2.19. Tétel miatt az (inverz) Fourier-transzformált -ben van, tehát az 1.12. Állítás alapján 

 

Az előző tétel feltételei mellett tegyük fel, hogy 

 

és a (64) egyenlőséget szorozzuk be skalárisan a  függvénnyel. Ha az integrandus abszolút értékét 

integráljuk, akkor: 

 

ami nyilvánvalóan véges. Ezért alkalmazható a Fubini-tétel: 
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Ennek alapján a (61) integrál egy másik értelmezését, az úgynevezett vektor-értékű integrált fogjuk bevezetni 

úgy, hogy az előző formula igaz maradjon, azaz mintha a -val vett skalárszorzatban felcserélhetők lennének 

az integrálok. 

3.10. Definíció Tegyük fel, hogy  egy Banach-tér értékű függvény, azaz  

minden -re. Az  vektorértékű gyenge integrál egyenlő az  

függvénnyel, 

 

ha 

 

minden -re. 

3.11. Megjegyzés Emlékeztetünk rá, hogy  duális tere önmaga. Ha 

 

korlátos, lineáris funkcionál -en, akkor egyértelműen létezik , hogy 

 

azaz 

 

minden -re. 

Ezt az értelmezést a következő konkrét esetre fogjuk alkalmazni. 

3.12. Állítás Ha ,  és , akkor létezik  függvény, hogy 

 

ahol az integrált vektorértékű gyenge integrálként értelmezzük. 

Bizonyítás. Legyen 
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minden -re. Igazoljuk, hogy az 

 

korlátos és lineáris operátor -n. Valóban, a Hölder-egyenlőtlenség a-lap-ján, 

 

vagyis  tényleg korlátos -n. Tehát  meghatároz egy  függvényt, amelyre 

 

minden -re. Következésképpen 

 

ami igazolja az állítást. [QED] 

3.13. Megjegyzés A bizonyításból következik, hogy 

 

A következő tétel a (59) formula analogonja. 

3.14. Tételexinverziós formula Tegyük fel, hogy , 

 

és 

 

Ekkor 

 

minden -re, ahol az integrált vektorértékű gyenge integrálként értelmezzük. 

Bizonyítás. Ha 
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az előző állításban, akkor  és létezik  függvény, hogy 

 

Az integrál értelmezéséből és a 3.8. Tételből következik, hogy 

 

minden -re, amiből már adódik, hogy . [QED] 

Ezt a tételt a következő formába is átírhatjuk. 

3.15. Következmény Az előző tétel feltételei mellett 

 

minden -re, ahol  a  operátor adjungáltja. 

Bizonyítás. Az inverz wavelet-transzformáltat a  

 

képlettel definiáltuk, ahol  és . A 3.12. Állítás és (65) szerint  jól definiált, 

 

és 

 

Továbbá  adjungáltja a  operátornak, hiszen a vektorértékű gyenge integrál 

definíciója alapján 

 

minden -re és -re, vagyis . Az előző tétel alapján 

 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 86  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ezzel befejeztük a következmény bizonyítását. [QED] 

Az inverziós formulának kimondhatjuk egy erősebb változatát is, amiben -et inverz wavelet-

transzformáltakkal közelítjük. Ez hasonlít ahhoz az eljá-ráshoz, ahogy a Fourier-transzformáltat kiterjesztettük 

az  térre. 

3.16. Tételexinverziós formula Tegyük fel, hogy , 

 

és 

 

Legyen  

 

ahol  és . Ekkor 

 

Bizonyítás. Az -t definiáló integrált pontonként értelmezhetjük a (63) egyenlőtlenség után álló 

megjegyzés alapján. Ekkor 

 

ahol  tetszőleges. Alkalmazható a Fubini-tétel, mert 

 

Következésképpen 
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minden -re, ezért a 3.5. Tétel miatt 

 

Ebből következik, hogy 

 

tehát . Jelölje 

 

A (66) és (69) egyenlőségeket alkalmazva láthatjuk, hogy 
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Ez minden -re igaz, ezért 

 

ha , mert . [QED] 

A bizonyításból könnyen látható, hogy a tétel -re is teljesül. 

3.17. Megjegyzés A (69) egyenlőség miatt az  függvényt de-fini-áló integrált értelmezhettük volna 

vektorértékű gyenge integrálként is: 

 

4.4. 3.4 Példa waveletekre 
 

Az előző fejezetekben a wavelet-transzformált folytonos változatával foglal-koztunk. Ebben a fejezetben a 

wavelet-transzformált diszkretizált változatát vizsgáljuk, ami gyakorlati problémák esetében sokszor jobban 

használható. 

A diszkretizációt először a Fourier-transzformált és Fourier-sorok esetében vázoljuk. Fourier-transzformáltakra 

ismerjük az inverziós formulát: 

 

Ez tekinthető a folytonos esetnek, hiszen  az egész -en értelmezve van. Ha diszkretizáljuk az integrált, 

mondjuk egy Riemann közelítő összegét vesszük, akkor a Fourier-sorokat kapjuk: 

 

A jobb oldal periodikus függvény, ezért -ről is feltesszük, hogy periodikus. Hogy az előző két képletben 

mikor és milyen egyenlőség van, azzal a 2. fejezetben foglalkoztunk. 

Hasonlóan diszkretizálhatjuk a wavelet-transzformáltat is. Az előző fejezetben láttuk az inverz wavelet-

transzformáltról szóló tételt, amely a folytonos esetnek tekinthető: bizonyos feltételek esetén, 

 

A diszkretizálásnál az ,   helyeket tekintjük, és azzal a kérdéssel foglalkozunk, 

hogy igaz marad-e az 

 

egyenlőség. A továbbiakban olyan  függvényt keresünk, hogy  ortonormált 

rendszer legyen. 
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3.18. Definíció A  függvény (ortonormált) wavelet, ha exortonormált wavelet 

 

ortonormált bázis -ben.  

Ekkor könnyen látható, hogy 

 

Lássunk először két példát waveletre. A legegyszerűbb wavelet a Haar-wavelet. 

3.19. Példa ( {Haar-wavelet}) Legyen 

 

Könnyen látható, hogy  ortonormált -ben. De az is igazolható, hogy bázis is, így  

ortonormált wavelet. A későbbiekben erre még visszatérünk (lásd a 6. ábrát is). 

3.20. Tétel ( {Shannon-wavelet}) A 

 

függvény által definiált  wavelet. 

Bizonyítás. Nyilvánvalóan , ezért az inverz Fourier-transzfor-máltja,  is négyzetesen 

integrálható. Mivel 

 

ezért 

 

Ha , akkor  és  tartói diszjunktak, vagyis 

 

Ha , akkor az előző képlet alapján 

 

A  helyettesítés után láthatjuk, hogy 
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hiszen a trigonometrikus rendszer ortonormált. Itt -vel a 

 

függvényt jelöljük. Ebből következik, hogy a  rendszer is ortonormált. 

A Plancherel-tétel és a  helyettesítés miatt 

 

Mivel az  trigonometrikus rendszer ortonormált bázist alkot az  térben, ezért 

ortonormált bázis -ben is. Ezért a Parseval-tétel alapján 

 

azaz 

 

Könnyű meggondolni, hogy 
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ezért 

 

Mindezek alapján a  ortonormált rendszer teljes is, vagyis bázis. [QED] 

Most konkrétan meg is határozzuk a  függvényt. 

3.21. Lemma A következő két egyenlőség teljesül: 

 

Bizonyítás. Az Euler-képlet miatt 

 

A másik egyenlőség ugyanígy igazolható. [QED] 

Természetesen ugyanez a két egyenlőség igaz marad a két karakterisztikus függvény Fourier-transzformáltjára 

is. 

3.22. Következmény A 3.20. Tételben szereplő Shannon-wavelet a 

 

képlettel is megadható (lásd a 4. ábrát). 

Bizonyítás. Ha , akkor 

 

amit bizonyítani akartunk. [QED] 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 92  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.5. 3.5 Multirezolúciós analízis 
 

Ezután azzal foglalkozunk, hogyan lehet ortonormált waveleteket kon-stru-álni. Ehhez egy általános módszer a 

multirezolúciós analízis. 

3.23. Definíció A  zárt alterekből álló sorozatot multi-re-zo-lú-ciós analízisnek (MRA) nevezzük, 

ha teljesülnek az alábbi feltételek:  

1. monotonitási feltétel: 

 

2. skálázási feltétel: 

 

3. szeparációs feltétel: 

 

4. sűrűségi feltétel: 

 

5. létezik , hogy  ortonormált bázis -ban. 

3.24. Definíció A -t skálázási függvénynek nevezzük. 

A 3.33. Tételben igazoljuk majd, hogy 5 kicserélhető az 

1. létezik , hogy  Riesz-bázis -ban 

feltétellel. Elevenítsük fel a Riesz-bázis definícióját. 
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3.25. Definíció A  rendszer Riesz-bázis -ban, ha minden -hoz egyértelműen léteznek 

 számok, hogy 

 

és 

 

ahol az  konstansok függetlenek -től. 

Ha  ortonormált bázis -ban, akkor nyilván . Ha teljesülnek a multirezolúciós 

analízis feltételei és 

 

akkor 

 

ortonormált bázis -ban. A skálázási feltételből azonnal adódik, hogy ekkor  ortonormált 

bázis -ben . Ezzel beláttuk az alábbi állítást: 

3.26. Állítás  ortonormált bázis -ben minden -re. 

Lássunk most egy egyszerű példát multirezolúciós analízisre. 

3.27. Példa Jelöljük -vel azon -beli függvényeket, amelyek minden 

 

alakú diadikus intervallumon konstansok. Könnyű belátni, hogy a 

 

függvénnyel  multirezolúciós analízis. Valóban,  ortonormált bázis -ban, 

és a 4 sűrűségi feltétel is teljesül, mert a diadikus intervallumokon lépcsős függvények sűrűn vannak -

ben. A többi feltétel pedig triviális. Ezt Haar-féle multirezolúciós analízisnek nevezzük, és később látni fogjuk, 

hogy a Haar-waveletet generálja. 

A multirezolúciós analízis definíciójában mind az öt feltételt fel szoktuk tenni, bár ezek nem függetlenek 

egymástól. A szeparációs feltétel például következik a többiből. 

3.28. Tétel A 3 szeparációs feltétel következik az 1, 2 és 5 feltéte-lekből. Ez akkor is igaz, ha 5-ben Riesz-bázis 

szerepel ortonormált bázis helyett. 

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy létezik 

 

Mivel a -k lineáris alterek, ezért ha , akkor feltehető, hogy . Nyilván  minden 

-re, következésképpen a skálázási feltétel miatt 
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Ekkor természetesen . Mivel  Riesz-bázis -ban, ezért -t az 

 

alakba írhatjuk, ahol a konvergencia -normában teljesül. Továbbá 

 

Vegyük  Fourier-transzformáltját: 

 

Másrészt a (73) sor -normában konvergens, ezért tagonként vehetjük a Fourier-transzformáltját: 

 

ahol 

 

Ebből látszik, hogy   szerint periodikus függvény, továbbá (74) miatt , a Fourier-sora 

-normában konvergens és 

 

Így 

 

vagy  helyett -t írva, 

 

Ekkor a Hölder-egyenlőtlenség miatt minden  esetén 
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Mivel   szerint periodikus, ezért a négyzetintegrálja minden 1 hosszú intervallumon megegyezik: 

 

Mivel ez minden -ra igaz, ezért vehetjük a  határátmenetet. Ekkor 

 

Tehát  majdnem minden -re. Írjuk fel ugyanezeket az egyenlőtlenségeket az  

függvény helyett a  függvényre, ahol . Ekkor azt kapjuk, hogy  majdnem 

minden -re, azaz  majdnem minden -re. Tehát  majdnem minden 

-re. Hasonlóan kapható, hogy  majdnem minden -ra. Ez azonban azt 

jelenti, hogy  majdnem minden -re, ami a szeparációs feltételt bizonyítja, azaz . 

[QED] 

Ha  folytonos a -ban és , akkor a sűrűségi feltétel is következik a multirezolúciós analízis többi 

feltételéből. 

3.29. Tétel Tegyük fel, hogy -re a multirezolúciós analízis 1, 2, valamint 5 feltétele teljesül. A  skálázási 

függvényről pedig azt tegyük fel, hogy . Ekkor az alábbi két feltétel ekvivalens: 

1.  

2. . 

Ekkor . 

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy . Igazoljuk, hogy 

 

eltolásinvariáns. Először a   alakú diadikus eltolásokkal foglalkozunk.  definíciójából 

látszik, hogy ha , akkor minden -hoz létezik  és , hogy 

 

A monotonitási feltétel miatt  minden -ra. Ahogy ezt már korábban láttuk, 

 ortonormált bázis -ban, ezért a skálázási feltétel miatt  ortonormált 

bázis -ben. Tehát léteznek  konstansok, hogy 
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Ezért 

 

minden -re Ennek következtében: 

 

ezért . 

Ha  tetszőleges, akkor létezik , hogy  tetszőlegesen közel van -hez. Így (51) miatt 

 

tehát , vagyis  valóban eltolásinvariáns. 

Mivel  és , ezért 

 

Ha  a  zárt altér merőleges alterében van, , akkor  minden -re, ami azt jelenti, hogy 

 

Alkalmazhatjuk ezt az egyenlőséget a  függvényre, hiszen az előbb lát-tuk, hogy  minden 

-re: 

 

A Plancherel-tétel alapján 

 

minden  és -re. Mivel , ezért az előző egyenlőség azt jelenti, hogy ennek a 

függvénynek az inverz Fourier-transzformáltja azonosan . Ez csak úgy lehet, ha az eredeti függvény is 

azonosan : 

 

Legyen most 

 

Ekkor , és (75) miatt 

 

Mivel , ha , azaz ha , ezért 
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Ha , akkor  majdnem mindenütt, ami azt jelenti, hogy  majdnem mindenütt. Tehát 

, amiből már következik, hogy . 

Megfordítva, most tegyük fel, hogy . Az  függvényt definiáljuk a Fourier-transzformáltjával, 

. Ekkor 

 

Jelölje  az  ortogonális projekciót. Ekkor 

 

Valóban, ha , akkor minden -hoz létezik  és , hogy . Tehát 

 

hacsak , hiszen ekkor . Ezzel beláttuk a (76) egyenlőséget, amiből következik, hogy 

 

Számoljuk ki -t másféleképpen is. Mivel  ortonormált bázis -

ben, ezért 

 

-normában. A Parseval-egyenlőség miatt 

 

hiszen 
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Helyettesítés után 

 

minden -re. Vegyük észre, hogy az utolsó integrál a  függ-vény -adik trigonometrikus 

Fourier-együtthatója. Ezért a Parseval-egyen-lőség és (77) alapján 

 

Másrészről, mivel  folytonos a -ban, az integrál- és differenciálszámítás alaptétele miatt 

 

Következésképpen . [QED] 

A következő tételben szükséges és elégséges feltételt tudunk adni arra, hogy  ortonormált 

rendszer legyen. 

3.30. Tétel Ha , akkor a következő két állítás ekvivalens.  

1.  ortonormált rendszer, 

2. majdnem minden -re 

 

Bizonyítás. Először vegyük észre, hogy a  függvény jól definiált, hiszen 

 

így  majdnem mindenütt és . 

Ha  ortonormált rendszer, akkor a Plancherel-tétel miatt 
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Periodizáljuk az utolsó integrált: 

 

Ez azt jelenti, hogy a  függvénynek minden Fourier együtthatója , kivéve a -adikat, ami . 

Következésképpen  majdnem mindenütt. A megfordított irány ugyanígy igazolható. [QED] 

Ha a  rendszer Riesz-bázist alkot, akkor az előző tétel egyik oldalát általánosíthatjuk. 

3.31. Tétel Tegyük fel, hogy a  rendszer Riesz-bázist alkot az  térnek a rendszer 

által kifeszített zárt alterében, azaz 

 

ahol  konstansok, amelyek függetlenek -tól. Ekkor 

 

Bizonyítás. Legyen  tetszőleges, és legyen 

 

-normában. A Riesz-bázis tulajdonságból adódóan 

 

Számoljuk ki az -t a Fourier-transzformáltja segítségével is. Az utóbbi egyenlőség Fourier-

transzformáltját véve, 

 

ahol 

 

A Parseval-egyenlőség miatt nyilván 
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Mivel   szerint periodikus függvény, ezért 

 

Ebből következően 

 

Összevetve az eddigieket, 

 

Legyen  tetszőleges, és válasszuk meg a  sorozatot, illetve a  függvényt úgy, hogy 

 

Terjesszük ki -t az  intervallumról periodikusan az egész -re. Ezáltal  lesz, sőt, 

 

Ez utóbbi viszont a Lebesgue-tétel (1.26. Következmény) miatt -hez konvergál majdnem minden 

-re, ha , hiszen . Ezt összevetve a (79) egyenlőséggel azt kapjuk, hogy 

 

Mivel   szerint periodikus, ezért ebből már következik a lemma. [QED] 

Most megfogalmazzuk a 3.30. Tétel egy egyszerű következményét. 

3.32. Következmény Ha  és  ortonormált, akkor . Egyenlőség 

akkor és csak akkor teljesül, ha  valamely  halmazra, amelyre . 

Bizonyítás. Mivel 

 

ezért  majdnem mindenütt. Ebből kifolyólag 
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Egyenlőség akkor és csak akkor teljesül, ha  a  hal-mazon. [QED] 

Ahogy már régebben említettük, a multirezolúciós analízis 5 feltételében megengedhetjük, hogy 

 Riesz-bázis legyen. 

3.33. Tétel Ha a multirezolúciós analízis 1-4 feltételei teljesülnek és  Riesz-bázis -ban, 

akkor létezik -ban ortonormált bázis is. 

Bizonyítás. Definiáljuk -t úgy, hogy 

 

legyen. A 3.31. Tétel alapján 

 

amiből adódik, hogy , hiszen . Másrészt, mivel  periodikus, ezért , 

és így Fourier-sorba fejthetők. Tehát léteznek  sorozatok úgy, hogy 

 

-normában.  definíciója miatt 

 

adódik. Vegyük mindkét oldal inverz Fourier-transzformáltját: 

 

-normában. Tehát 

 

ahol  a  rendszer lineáris burkának a lezártját jelenti. Ekkor nyilván 

 

is teljesül minden -re. Ebből látszik, hogy 

 

és 

 

Mivel  Riesz-bázis -ban, ezért 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 102  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

vagyis 

 

Továbbá, mivel   szerint periodikus, ezért 

 

majdnem minden -re. Az előző tétel miatt  ortonormált bázis -ban. [QED] 

4.6. 3.6 Waveletek konstruálása multirezolúciós analízisből 
 

Ebben a fejezetben multirezolúciós analízisből fogunk waveletet előállítani. Legyen  a  merőleges altere a 

 térben, azaz 

 

Definiáljuk hasonlóan -t: 

 

Nyilván  pontosan akkor, ha . Ha , akkor , ez utóbbi tér pedig 

merőleges -re. Így tehát az összes  merőleges egymásra. Mivel , ha , ezért 

 

Továbbá , ha , ezért 

 

3.34. Tétel Ha  és  ortonormált bázis -ban, akkor  

ortonormált wavelet -ben. 

Bizonyítás. Az előzőek alapján  ortonormált bázis -ban pontosan akkor, ha 

 

ortonormált bázis -ben. Ebből pedig már látszik, hogy  ortonormált bázis -ben. 

[QED] 

A tétel alapján elég egy ortonormált bázist találni -ban, ami már automatikusan generál egy waveletet. 

3.35. Tétel Tegyük fel, hogy adott egy multirezolúciós analízis, és -ban egy  ortonormált 

bázis. Ekkor létezik  -periodikus függvény, hogy 
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minden -re. 

Bizonyítás. Tudjuk, hogy . Mivel  ortonormált bázis, ezért 

 

ahol 

 

és 

 

Mivel  Fourier-transzformáltja , ezért (80) mindkét oldalának Fourier-transzformáltját véve 

 

mégpedig az 

 

megfeleltetéssel. [QED] 

3.36. Definíció -t szűrőnek és az előző tétel egyenletét skálázási egyenletnek nevezzük. 

3.37. Megjegyzés Vegyük észre, hogy az előző tétel meg is fordítható bizonyos értelemben. Ha teljesül a 

skálázási egyenlet, akkor . 

3.38. Tétel Ha adott egy multirezolúciós analízis, akkor az  szűrőre a következő egyenlet teljesül: 

 

Bizonyítás. A (78) egyenletet  helyett -re felírva adódik, hogy 

 

A skálázási egyenlet alapján 

 

Bontsuk fel a szummát , illetve  típusú tagok összegére. Mivel   szerint periodikus, 

ezért 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 104  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

majdnem minden -re. [QED] 

A tételből azonnal látható, hogy  korlátos és . A  és  alterek elemei meghatározhatók a 

Fourier-transzformáltjuk segítségével. 

3.39. Tétel Ha  egy multirezolúciós analízis skálázási függvénye és  a szűrője, akkor 

 

és 

 

Bizonyítás.  esetén tudjuk, hogy 

 

és 

 

Mindkét oldal Fourier-transzformáltját véve és a skálázási egyenletet al-kal-mazva, 

 

ahol 

 

Megfordítva,  esetén legyen  olyan, hogy 
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Ha még , akkor az előzőeket visszafelé alkalmazva kiderül, hogy . Lássuk be, hogy 

. Egyszerűsítve a jelöléseket, ha 

 

akkor is . Valóban, 

 

Legyen most 

 

Mivel  korlátos a 3.38. Tétel miatt és , ezért  és így valóban . 

Ha pedig , akkor  az 

 

alakban írható fel, ahol 

 

Mindkét oldal Fourier-transzformáltját véve 

 

ahol 

 

A bizonyítás ugyanúgy fejezhető be, mint az előbb. [QED] 

Hasonlóan bizonyítható a 

3.40. Következmény Ha  egy multirezolúciós analízis skálázási függ-vé-nye, akkor minden -re 

 

A  altér elemei is jellemezhetőek a Fourier-transzformáltjuk segítsé-gével. 

3.41. Tétel Ha  egy multirezolúciós analízis skálázási függvénye és  a szűrője, akkor 
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Bizonyítás. Igazoljuk először, hogy 

 

Tudjuk, hogy  pontosan akkor, ha  és . Legyen 

 

ahol az előző tétel szerint . Ez az  operátor lineáris és 

 

Hasonlóan, ha  és 

 

akkor 

 

Ha , akkor szintén az előző tétel miatt  és így 

 

Mivel , ezért  és  minden -re. Ezt felhasználva 

 

fennáll minden -re. Amiből az következik, hogy 

 

majdnem minden -re. Tehát az 
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vektorok merőlegesek egymásra, vagyis létezik , hogy 

 

Nyilvánvalóan   szerint periodikus. Ha , akkor ez azt jelenti, hogy 

 

Felcserélve a koordinátákat 

 

Mivel az  vektor normája , ezért az utóbbi egyenlő-séget összevetve a (82) 

egyenlőséggel az adódik, hogy 

 

Írjuk fel a (82) egyenlőséget csak az első koordinátákra: 

 

Vegyük a (82) egyenlet mindkét oldalának az euklideszi normáját, és vegyük észre, hogy jobb oldalon, a 

szorzótényezőben álló vektor normája . Mivel , ezért 

 

tehát . 

Legyen 

 

A (83) egyenlőségből könnyen adódik, hogy   szerint periodikus, -beli függ-vény. Ebből 

kifejezhetjük a -t, 
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Ezt (84) egyenlőségbe írva 

 

és így 

 

Megfordítva, ha  az előző alakban írható, akkor ugyanígy látható, hogy  és , vagyis 

. Következésképpen 

 

Tudjuk, hogy  pontosan akkor, ha . Erre a  függvényre 

 

vagyis,  helyett -t írva 

 

ami már bizonyítja a tételt. [QED] 

A  alteret is hasonlóan lehet karakterizálni. 

3.42. Következmény Ha  egy multirezolúciós analízis skálázási függ-vé-nye és  a szűrője, akkor minden 

-re 

 

Bizonyítás. Hasonlóan az előző bizonyítás végéhez  pontosan akkor, ha . 

Ekkor 

 

vagyis,  helyett -t írva 

 

amit bizonyítani akartunk. [QED] 

A következő tételben szükséges és elégséges feltételt kapunk arra, hogy  ortonormált wavelet legyen. 
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3.43. Tétel Tegyük fel, hogy  egy multirezolúciós analízis skálázási függ-vé-nye és  a szűrője. Ekkor 

 ortonormált wavelet -ben akkor és csak akkor, ha 

 

ahol   szerint periodikus és  majdnem mindenütt -n. 

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy  ortonormált wavelet. Az előző tétel alapján 

 

ahol . A 3.30. Tételt alkalmazva és a szummát , illetve  típusú tagok összegére 

bontva láthatjuk, hogy 

 

 periodicitását, a 3.30., valamint a 3.38. Tételeket felhasználva 

 

majdnem mindenütt. Tehát  majdnem mindenütt. 

Fordítva, tegyük fel, hogy  felírható a tételben látható alakban. Ekkor az előző tétel alapján , hiszen 

. Be kell még látnunk, hogy  ortonormált wavelet -ben. Ha , akkor létezik 

, amelyre 

 

Ezt  helyett -re alkalmazva, és -vel osztva és szorozva, 
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Mivel , ezért felírható 

 

alakban, ahol . Ezt behelyettesítve az előző egyenlőségbe, 

 

amiből 

 

adódik. Másszóval a  kifeszíti -t. Még azt meg kell mutatnunk, hogy ez a rendszer 

ortonormált -ban. Mivel , ezért a (85) és (88) egyenlőségekhez hasonlóan 

 

A 3.30. Tétel alapján  valóban ortonormált rendszer, következésképpen ortonormált bázis 

-ban. Ekkor viszont az is teljesül, hogy  ortonormált bázis -ben, továbbá  

orto-normált wavelet -ben. [QED] 

3.44. Következmény Tegyük fel, hogy  egy multirezolúciós analízis ská-lázási függ-vé-nye és  a szűrője. 

Ha 

 

akkor  ortonormált wavelet -ben. 

Bizonyítás. Az előző tételben írjunk -et. [QED] 

A  függvény segítségével közvetlenül is meghatározhatunk egy waveletet. 
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3.45. Tétel Tegyük fel, hogy  egy multirezolúciós analízis skálázási függ-vé-nye és  a szűrője. Ekkor a 

 

függvény ortonormált wavelet, ahol az  együtthatókat az 

 

képlet definiálja. 

Bizonyítás. Legyen  és 

 

 helyett -t írva 

 

Ha mindkét oldalra alkalmazzuk az inverz Fourier-transzformáltat, akkor 

 

ami igazolja a tételt. [QED] 

3.46. Megjegyzés A (81) egyenlőségben láttuk, hogy 

 

3.47. Tétel A 3.19. és 3.27. Példában megadott Haar-függvény való-ban wavelet. exHaar-wavelet 

Bizonyítás. Legyen . Az  függvénynek kiszámít-hatnánk a  

ortonormált bázisra vonatkozó  Fourier-együtthatóit, azonban a függvényt azonnal sorba tudjuk fejteni: 

 

Tehát . Az előző tétel alapján 

 

valóban wavelet. [QED] 

Ezt az eredményt megkaphatjuk másként is. Az  együtthatók miatt az  szűrő előáll 
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alakban.  Fourier-transzformáltja könnyen kiszámítható: 

 

A 3.44. Következmény alapján a 

 

függvény által meghatározott  valóban wavelet. A számlálóban elvégezve a beszorzást 

 

Könnyű ellenőrizni, hogy ennek a függvénynek az inverz Fourier-transzfor-máltja a 

 

Haar-wavelet. 

Mielőtt egy újabb példát adnánk waveletre, most a fordított irányú prob-lémával foglalkozunk egy kicsit: ha 

adva van a wavelet, akkor hogyan lehet megkapni a skálázási függvényt? 

3.48. Tétel Legyen  egy multirezolúciós analízis skálázási függvé-nye és  ortonormált wavelet 

-ben. Ekkor 

 

Bizonyítás. A skálázási egyenlet és a 3.43. Tétel miatt 
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Jobbról balra olvasva az egyenletet alkalmazzuk ezt a -re és utána a -re is: 

 

Az utóbbi sor konvergens, mert a részletösszegei korlátosak, hiszen . Ezért a 

 

határérték létezik. Tudjuk hogy 

 

ha . A Fatou-lemma alapján 

 

Ebből pedig következik, hogy 

 

majdnem minden -re, ami a tételt is bizonyítja. [QED] 

Shannon egy másik példájáról is bebizonyítjuk, hogy wavelet. 

3.49. Tétel ( {Shannon-wavelet}) A 

 

függvény által definiált  wavelet. 

Bizonyítás.  definíciója alapján 

 

Világos, hogy az  halmazok diszjunktak, és 

 

Az előző tételnek megfelelően definiáljuk -t úgy, hogy 
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Ekkor a 

 

jó választás, amiből már következik, hogy  ortonormált rendszer. Legyen 

 

Most megmutatjuk, hogy  multirezolúciós analízist alkot. Ter-mészetesen  

ortonormált bázis -ban. A skálázási feltétel nyilvánvalóan teljesül. Mivel  és , ezért a 

sűrűségi feltétel is igaz, ha  monoton növő. 

Már csak azt kellene belátni, hogy  monoton növő.  definíciója miatt ehhez elég lenne, hogy 

, ami pedig már következne abból, ha  lenne. A 3.37. Megjegyzés alapján ez következik 

a skálázási egyenletből, azaz abból, ha létezik , hogy 

 

Könnyű látni, hogy az 

 

függvény kielégíti az előző skálázási egyenletet, vagyis  valóban multirezolúciós analízis. Ekkor 

a 3.44. Következmény miatt a 

 

által definiált  függvény ortonormált wavelet -ben. [QED] 

A wavelet és a skálázási függvény konkrétan meg is határozható. 

3.50. Következmény Az előző Shannon-waveletre teljesül, hogy 

 

és 

 

(lásd a 5. ábrát). 

Bizonyítás. A -re vonatkozó egyenlőség a 3.21. Lemmában szerepelt. Mivel 

 

ezért a 3.22. Következmény miatt 
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Ezt kellet igazolni. [QED] 

 

Azt láttuk tehát, hogy az utóbbi Shannon-wavelet a 3.20. Tételben szereplő wavelet -del vett eltoltja. 

Érdekes (és nehéz) kérdés az, hogy minden wavelet multirezolúciós analí-zisből származtatható-e. A következő 

tételben szükséges és elégséges feltételt adunk erre. 

3.51. Tétel A  wavelet multirezolúciós analízisből származik pontosan ak-kor, ha 

 

Bizonyítás. Ha a  wavelet multirezolúciós analízisből származik, akkor a 3.48. Tétel alapján 
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mert  ortonormált rendszer. A másik irány bizonyítása lényegesen nehezebb, és itt most 

nem is közöljük. [QED] 

4.7. 3.7 Kompakt tartójú waveletek 
 

Felhasználva az eddigi eredményeinket ebben a fejezetben olyan kompakt tartójú waveletet konstruálunk, amely 

-szer deriválható, és ezek a deriváltak korlátosak. Eddig már láttunk néhány példát waveletre, ezek közül a 

Haar-wavelet kompakt tartójú volt, 

 

(lásd a 3.47. Tételt), azaz az előző követelményeink -ra teljesülnek. 

Ebben a fejezetben egy  szűrőből kiindulva konstruálunk kompakt tartójú skálázási függvényt, és ebből 

kompakt tartójú waveletet. Később majd az  szűrő konstruálásával is foglalkozunk. 

Láttuk korábban, hogy a multirezolúciós analízis skálázási függvényéről nyugodtan feltehetjük, hogy 

 és . Ebben az esetben a skálázási egyenletből, azaz a 

 

egyenletből következik, hogy , és . Sőt , ha  és 

. Ebben a fejezetben -ról többet követelünk meg, mégpedig azt, hogy folytonosan deriválható 

legyen. Figyelembe véve a 3.38. Tételt, olyan  szűrőből akarunk kiindulni, amelyre 

 

Itt  jelöli az -szer folytonosan deriválható függvények halmazát. Könnyen látható, hogy ha  

folytonos, akkor a 3.38. Tétel egyenlősége minden -re teljesül. 

3.52. Állítás Tegyük fel, hogy  egy multirezolúciós analízis skálázási függ-vé-nye és  a szűrője. Ha 

 és , akkor 

 

Bizonyítás. A skálázási egyenletből következik, hogy 

 

Ezt többször alkalmazva, 

 

Mivel  és , ezért ebből az  határátmenettel már következik az állítás. [QED] 

Ha -ból akarjuk előállítani -t, akkor nyilván a (95) képletet kell majd használnunk. 

3.53. Állítás Ha  rendelkezik a (94) tulajdonságokkal és 
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akkor ez a szorzat minden korlátos halmazon egyenletesen konvergens. 

Bizonyítás. Mivel , ezért  korlátos is. A (94)-beli második tulajdonságból adódik, hogy 

 minden -re. Tehát a Lagrange-tétel miatt 

 

Összegezve ezt -től -ig azt kapjuk, hogy 

 

Ez pedig a -hoz tart, ha , mert  korlátos halmazon nyilván korlátos. [QED] 

3.54. Állítás Tegyük fel, hogy  egy multirezolúciós analízis skálázási függ-vé-nye és  a szűrője. Ha  

kompakt tartójú, akkor  trigonometrikus polinom. 

Bizonyítás. Az  szűrőt a 3.35. Tételben az 

 

képlettel definiáltuk, ahol 

 

Ebből következik, hogy csak véges sok -ra lehet , vagyis  trigono-met-rikus polinom. [QED] 

Mivel kompakt tartójú waveletet akarunk konstruálni, ezért (94) helyett a következőt tehetjük fel: 

 

Ezután nem tesszük fel, hogy a  skálázási függvény, és nem is multirezolúciós analízisből indulunk ki. 

3.55. Tétel Tegyük fel, hogy  kielégíti a (96) feltételeket. Ha 

 

akkor  és . 

Bizonyítás. Legyen 
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Mivel az  függvény  szerint periodikus, ezért  nyilván  szerint periodikus függvény. Legyen 

továbbá 

 

A periodicitás miatt 

 

Ebből az következik, hogy 

 

A 3.53. Állítás miatt 

 

és így 

 

A Fatou-lemma miatt 
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Tehát  és . [QED] 

3.56. Megjegyzés A 3.47. Tételben, valamint a (91) és (92) egyen-lőségekben láttuk, hogy a Haar-wavelet 

esetében , to-vábbá 

 

Ebből következik, hogy 

 

Ha  kielégíti a (96) feltételeket, akkor az előző tételben definiált  függvény még nem biztos, hogy 

skálázási függvény. Legyen ugyanis 

 

Ez a függvény kielégíti a (96) feltételeket, hiszen 

 

Ekkor (97) miatt 

 

Ebből könnyen látható, hogy , és így  nem ortonormált rendszer, 

tehát  nem skálázási függvény. 

3.57. Tétel Ha  kielégíti a (96) feltételeket, és 

 

akkor  kompakt tartójú és 

 

is trigonometrikus polinom. 
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Bizonyítás. Mivel  trigonometrikus polinom, ezért felírható 

 

alakban. Könnyen látható, hogy a 

 

függvény az  elemek lineáris kombinációja, ahol . Ezek inverz Fourier-

transzformáltja , ahol , hiszen láttuk, hogy . Vegyük észre, hogy itt 

. Mivel  minden korlátos halmazon egyenletesen, ezért  -ben is, azaz 

 minden  Schwarz függvényre, ha . Valóban,  miatt 

, és 

 

ahol  és . Ha most -t elég nagyra választjuk, akkor  integrálhatósága miatt az első 

integrál  alatt marad. Mivel  minden korlátos halmazon egyenletesen, ezért ha ehhez a -hez elég 

nagy -et választunk, akkor a második integrál kisebb lesz, mint . Azaz 

 

hacsak . Más szóval 

 

azaz  -ben. Ekkor ez igaz marad az inverz Fourier-transzfor-máltakra is:  -ben. 

Tehát a -k lineáris kombinációja is tart -hez -ben, ahol . De a -k lineáris 

kombinációja mérték, azaz  mérték. Mivel , ezért  tartója . Tehát 

 

minden -re. Következésképpen  tartója is része -nek. 

Most vizsgáljuk meg  Fourier-együtthatóit: 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 121  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Mivel  kompakt tartójú, ezért  véges sok -re, tehát  trigonometrikus polinom. [QED] 

A következő tételben elégséges feltételt adunk arra, hogy -ból kiindulva skálázási függvényhez jussunk. 

3.58. Tétel Tegyük fel, hogy  kielégíti a (96) feltételeket, és  minden -re. Ha 

 

akkor  ortonormált rendszer. 

Bizonyítás. A 3.30. Tétel miatt elég igazolni, hogy  minden  esetén. Lássuk be, 

hogy , ha , . Valóban, legyen , ahol  páratlan. Ekkor 

 

De 

 

és így  miatt . A periodicitás miatt ekkor  is teljesül. Ebből pedig az 

következik, hogy 

 

vagyis , ha , . Így 

 

Az utolsó egyenlőség  definíciójából következik, hiszen  a feltevésünk miatt. Annak ellenére, 

hogy még nincs multirezolúciós analízisünk, a skálázási egyenlet 

 

most is teljesül. Valóban,  definíciója miatt 
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A (98) egyenlőséget felhasználva most számoljuk ki  értékét: 

 

Mivel az előző tétel miatt  trigonometrikus polinom, ezért folytonos is, tehát a Weierstrass-tétel miatt létezik 

abszolút minimuma és maximuma. Legyen 

 

és legyen , olyan hogy . A tétel feltételei miatt  minden 

-re, ezért . Ha , akkor az előző egyenlőség alapján 

 

vagyis ellentmondásra jutnánk. Tehát . Ezt az eljárást ismé-telve kapjuk, hogy  

minden -re. Mivel  folytonos, ezért 

 

Legyen 

 

és legyen , olyan hogy . Ha , akkor 
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ami újból ellentmondás. Hasonlóan az előzőekhez , vagyis . Tehát 

 valóban ortonormált rendszer. [QED] 

E tétel segítségével könnyen konstruálhatunk kompakt tartójú waveletet. 

3.59. Tétel Az előző tétel feltételei mellett létezik multirezolúciós analízis és belőle származó kompakt tartójú 

wavelet. 

Bizonyítás. Legyen 

 

Megmutatjuk, hogy  multirezolúciós analízist alkot. Az előző tétel miatt  

ortonormált bázis -ban. A skálázási feltétel nyilvánvalóan teljesül. Mivel  folytonos,  és a -ot 

definiáló szorzat korlátos halmazon egyenletesen konvergens, ezért  és emiatt a sűrűségi feltétel is igaz, 

ha  monoton növő. 

Már csak azt kellene belátni, hogy  monoton növő.  definíciója miatt ehhez elég lenne, hogy 

, amit az  feltétel már biztosít. A 3.37. Megjegyzés alapján ez következik a skálázási 

egyenletből, azaz a (98) egyenlőségből. 

A 3.57. Tételben igazoltuk, hogy ha  -edfokú trigonometrikus polinom, azaz 

 

akkor . Ekkor a 

 

wavelet kompakt tartójú. Valóban, ha 

 

akkor 

 

és így  kompakt tartójú. [QED] 

Továbbra is olyan -t akarunk konstruálni, amely kielégíti a 3.58. Tétel feltételeit, azaz a (96) feltételeket, és 

azt, hogy  minden -re. Konstruáljuk meg először a 

 

függvényt, amely teljesíti a megfelelő feltételeket. Ha  trigonometrikus polinom, akkor persze  is az. 

3.60. Tétel Létezik  trigonometrikus polinom, hogy 

1. , 

2. , 
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3. , ha . 

3.61. Megjegyzés Ha (c)-ben még kizárnánk az  pontot, akkor a 

 

persze jó választás lenne, de ez nem trigonometrikus polinom. A tétel-ben simább  függvényt keresünk, ami a 

-ban  és  közelében . 

Bizonyítás. Minden -ra megadunk egy  függvényt, ami kielégíti a tétel feltételeit. Legyen 

 

és 

 

Ez a függvény jól definiált, mert . Mivel 

 

ezért ennek -edik hatványában a binomiális tétel miatt nincs konstans tag, tehát  -edfokú 

trigonometrikus polinom. Könnyen látható, hogy 

 

és 

 

Már csak (b) igazolása van hátra: 

 

Ha a második integrálban csak -ig integrálunk, akkor pontosan -t kapunk, így 
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Az utolsó előtti egyenlőség a  azonosság miatt érvényes. [QED] 

Ha  kielégíti a tétel feltételeit és , akkor  nyilván rendelkezik a (96) tulajdonságokkal. 

 esetén újból a Haar-waveletet kapjuk. 

3.62. Példa Ha , akkor 

 

Tehát  és 

 

Most olyan  trigonometrikus polinomot keresünk, amelyre teljesül, hogy . Könnyen 

látható, hogy 

 

hiszen 

 

A (91) egyenlőség miatt ez a Haar-waveletet generálja (lásd a 6. ábrát). 

3.63. Példa Ha , akkor 
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Tehát  és 

 

Az első szorzótényezőre az előző példában láttuk, hogy 

 

Most a második szorzótényezőre keresünk egy  trigonometrikus polinomot, amelyre 

. Keressük -et az 

 

alakban. Ekkor 

 

Tehát  és , amiből . Olyan megoldást keresünk, amire , azaz 

. Az 

 

egyenletrendszert megoldva az 

 

megoldáshoz jutunk. (Megjegyezzük, hogy ha az ,  egyenletrendszert oldjuk meg, 

akkor egy másik  megoldást kapunk. De a két skálázási függvény csak egy egész számban vett eltoltban fog 

különbözni.) Ezek után könnyen látható, hogy az 

 

függvényre teljesül az  egyenlőség. A skálázási függvényt a 3.58. Tételből kaphatjuk meg: 

 

amelyet a 6. ábrában rajzoltunk le. 

A  függvény ismeretében az  megtalálása nagyobb  esetén jóval bonyolultabb. Erről szól a következő 

tétel. 

3.64. Tétel (Fejér-Riesz)exFejér-Riesz-tétel Legyen 
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és  minden  esetén. Ekkor létezik 

 

trigonometrikus polinom, hogy . 

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy  minden -re. Ha ez teljesül, akkor , így 

pedig 

 

Innen látszik, hogy . Vezessük be a 

 

polinomot, és alakítsuk át: 

 

-nek nem lehet gyöke az egységkörvonalon, hiszen 

 

Feltehető, hogy , mert ha  lenne, akkor  lenne, ekkor , ez pedig 

kizárható, hiszen -ről is feltehető, hogy pontosan -edfokú. Ezeket és a (99) egyenlőséget figyelembe véve 

adódik, hogy ha  gyöke -nek, akkor  is. Amennyiben  valamilyen multiplicitásokkal gyökei 

-nek az egységkörön belül, akkor 
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ugyanazon multiplicitásokkal gyökei -nek az egységkörön kívül. 

Ha  jelöli a megfelelő multiplicitásokat, akkor 

 

ahol . Ekkor 

 

Behelyettesítve a -t, 

 

ahol 

 

Következésképpen 

 

Mivel , ezért , így az 

 

függvényre nyilván . Azonnal látszik, hogy  -edfokú trigonometrikus polinom. 

Tegyük fel most, hogy . Ekkor vegyük a  trigonomet-rikus polinomot. Az első rész 

alapján létezik olyan  trigonometrikus polinom, hogy 

 

Tudjuk, hogy ekkor  M-edfokú trigonometrikus polinom, és 
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A Parseval-egyenlőséget alkalmazva, 

 

Vagyis minden rögzített -re az  sorozat korlátos, vagy másként, az 

 -beli sorozat korlátos. A Bolzano-Weierstrass-tétel miatt ebből 

kiválasztható egy 

 

konvergens részsorozat, azaz az  sorozat konvergens minden -re. Legyen 

. Ekkor 

 

Másrészt pedig a (103) egyenlőségből nyilván következik, hogy 

 

vagyis . [QED] 

3.65. Megjegyzés Ha  definíciójában , akkor az -ban szereplő  együtthatók is valósak. 

Valóban, mivel  valós együtthatós polinom, ezért ha  gyöke, akkor  is az. Így aztán ha  gyöke 

-nek az egységkörön belül, akkor  is az, és 

 

Ily módon összepárosítva az 

 

képletben a gyököket, látható, hogy  is valós együtthatós. 

Most kimondhatjuk a fejezet fő tételét. 

3.66. Tétel Minden -hez létezik  -szer deriválható kompakt tar-tójú wavelet, amelynek minden 

deriváltja korlátos.  multirezolúciós analí-zisből származik, amelynek skálázási függvénye is rendelkezik az 

előző tulajdonsá-gokkal. 

Bizonyítás. Az előzőekből már következik, hogy ha megválasztunk egy  függvényt, akkor ehhez létezik egy 

multirezolúciós analízis és egy  szűrő, amely kompakt tartójú waveletet generál. Bizonyítás nélkül közöljük 
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azt a tényt, hogy ha -t elég nagyra választjuk, akkor  -szer deriválható lesz úgy, hogy minden deriváltja 

korlátos. [QED] 

3.67. Definíció Az így definiált waveleteket Daubechies-waveleteknek ne-vezzük. 

A 6.-8. ábrákon a Daubechies-waveleteket és a skálázási függvényeket ábrázoltuk -re. Az 

ábrákról is láthatjuk, hogy egyre simább waveleteket kapunk, ahogy a  nő. 
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Szintén bizonyítás nélkül közöljük az alábbi tételt. 

3.68. Tétel Minden kompakt tartójú wavelet multirezolúciós analízisből szár-mazik. 
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A következő két tételben azt igazoljuk, hogy a 3.66. Tételben meg-adott tulajdonságú waveletnél simább 

kompakt tartójú wavelet nem is léte-zik. Ugyanis egy kompakt tartójú  függvény esetén a 

 rendszer nem lehet ortonormált, és így  nem lehet wavelet. A két tétel közül az elsőt 

bizonyítás nélkül közöljük. 

3.69. Tétel Tegyük fel, hogy  ortonormált rendszer. Ekkor igazak az alábbi állítások: 

1. ha , akkor  minden -re, 

2. ha  kompakt tartójú, akkor ugyanez igaz -re, 

3. ha  kompakt tartójú, akkor ugyanez igaz -ra. 

Emlékeztetünk rá, hogy 

 

Vegyük észre, hogy az (a)-ban szereplő egyenlőség miatt  -szer deriválható és 

 

ezért 

 

3.70. Tétel  esetén  nem lehet ortonormált rendszer. 

Bizonyítás. Indirekten bizonyítunk, tegyük fel, hogy  ortonormált rendszer. Mivel 

, ezért az előző tétel (a) pontja miatt 

 

minden  polinomra. Ha  a  függvény tartója, akkor a Weierstrass-tétel miatt minden -hoz létezik 

 polinom, hogy 

 

Következésképpen 

 

Mivel ez tetszőleges -ra igaz, ezért , amiből következik, hogy . Vagyis ellentmondásra 

jutottunk. [QED] 

4.8. 3.8 Wavelet-sorok normakonvergenciája 
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Ha  ortonormált wavelet, akkor  wavelet-sora előállítja az -et, azaz 

 

Ebben a fejezetben azt igazoljuk, hogy bizonyos feltételek esetén -normában  is 

konvergens a wavelet-sor. Fel fogjuk tenni, hogy a wavelet multirezolúciós analízisből származik, továbbá, 

hogy a wavelet és a skálázási függvény is "jól" megbecsülhető a végtelenben. 

Pontosabban, tegyük fel, hogy  multirezolúciós analízisből származó wavelet, és -nek és -nek is létezik 

monoton csökkenő integrálható majoránsa, azaz létezik , úgy hogy  

1. , 

2. , 

3.  monoton csökkenő, 

4. . 

Vegyük észre, hogy  korlátos is (c) és (d) miatt. 

A  függvényt leggyakrabban az alábbi két függvény közül szoktuk kiválasztani: 

 

vagy 

 

Könnyű látni, hogy mindkét függvény kielégíti a (b), (c) és (d) feltételeket. A  függvény egy alapvető 

tulajdonságát látjuk be a következő lemmában. 

3.71. Lemma Ha a  függvény rendelkezik a (b), (c) és (d) tulajdonsá-gokkal, akkor valamilyen  

konstanssal 

 

Bizonyítás. Az 

 

háromszög-egyenlőtlenségből következik, hogy 

 

Tehát  monoton fogyása miatt 
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Az utolsó egyenlőtlenséghez elég igazolni, hogy 

 

Feltehető, hogy  és . Ekkor újból  monoton fogyása és a 9. ábra alapján 

 

 

ugyanis . [QED] 

Legyen  multirezolúciós analízis és  

 

orto-go-ná-lis projekció.  ortonormált bázis -ben, ezért 

 

Tudjuk, hogy  a  merőleges altere -ben, azaz , és legyen  
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ortogonális projekció. Mivel  ortonormált bázis -ben, ezért 

 

Ekkor nyilvánvalóan 

 

Mivel 

 

ezért 

 

A 

 

wavelet-sor részletösszegeit úgy definiáljuk, hogy először az első  szinten adunk össze, aztán pedig a -

edik szinten -ig, azaz legyen  

 

Megjegyezzük, hogy az utolsó szummában, a -edik szinten tetszőleges sorrendben vehetjük az összeg-zést, 

ugyanazokat az eredményeket fogjuk kapni. Ekkor 

 

A következő tételben belátjuk, hogy a ,  és  operátorok definíciója minden  esetén is 

értelmes, és mindhárom operátor korlátos -ből -be. 

3.72. Tétel Legyen ,  skálázási függvény és  wavelet. Tegyük fel, hogy teljesülnek a fejezet 

elején található (a)-(d) feltételek, azaz  és  monoton csökkenő integrálható majoránsa legyen . Ekkor 

minden -re 

1.  

2.  



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 137  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.  

ahol  a 3.71. Lemmában szereplő konstans, ami ebből adódóan nem függ -től és -tól sem. 

Bizonyítás. Elegendő (a)-t igazolni. Látni fogjuk, hogy  definíciója kiterjeszthető tet-sző-leges 

-re is . Könnyen látható, hogy  . Mivel , ezért nyilván 

. Ha , akkor legyen  olyan, hogy . Ekkor 

 

A Hölder-egyenlőtlenség miatt az  skalárszorzat értelmes akkor is, ha  . A 

 

sor biztosan konvergens, ha abszolút konvergens: 

 

A 3.71. Lemma alapján 

 

Ezért 

 

Ha , akkor 
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Ha , akkor a Minkowski-egyenlőtlenség alapján 

 

Ebből következik, hogy 

 

majdnem mindenütt véges, és így  is jól definiált minden -re és 

 

(b) és (c) is hasonlóan bizonyítható. (c)-ben tulajdonképpen két összeadandó található, ezért kapjuk a -t 

konstansnak. [QED] 

Ez a tétel hasonló a Banach-Steinhaus-tétel egyik feltételéhez, hiszen ekkor az ,  és  operátorok 

normái egyenletesen korlátosak, azaz 

 

Az előző tételből a következő előállítások adódnak a ,  és  operáto-rokra:  

 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 139  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ahol 

 

 jól definiált és a (104) becslés alapján 

 

A 3.72. Tétel bizonyításából azonnal látható, hogy a (105) egyenlőségben a szumma és az integrál valóban 

felcserélhető. Hasonlóan  

 

ahol  

 

Továbbá  

 

ahol 

 

Analóg módon a (108) becslés a  és  magfüggvényekre is érvényes marad: 

 

A 3.72. Tétel bizonyításából az is következik, hogy az előző sorok mind abszolút konvergensek. 

3.73. Tétel Tegyük fel, hogy  skálázási függvény és . Ha  monoton csökkenő integrálható 

majoránsa , akkor 

1.  

2.  

Bizonyítás. 
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1. Az összeg jól definiált, hiszen 

 

hiszen  miatt . Tehát az 

 

függvény  szerint periodikus. Most kiszámoljuk az  -edik Fourier-együtthatóját: 

 

A feltevésünk miatt . Belátjuk, hogy , ha , . Indirekt tegyük fel, hogy 

 valamely -ra , mondjuk . Mivel , ezért  

folytonos. Következésképpen az -hez (is) létezik , hogy 

 

minden -ra. Ez ellentmondás azzal, hogy 

 

ami pedig azzal ekvivalens, hogy a  ortonormált rendszer. Tehát , ha , 

. Ekkor 

 

2. Az (a) rész alapján 
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Ezzel befejeztük a tétel bizonyítását. [QED] 

Ezután egyszerre fogjuk kezelni a ,  és  operátorokat. Ehhez bevezetjük a  

 

operátort, ahol 

 

3.74. Tétel Tegyük fel, hogy  és . 

1. Ha , akkor 

 

2. Ha  és  egyenletesen folytonos függvény, akkor 

 

Bizonyítás. 

1. A  operátor abszolút értékét véve, 

 

A Minkowski-egyenlőtlenség miatt 

 

Az  térben a folytonossági modulust a következőképpen ér-tel-mezzük: 
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A (51) egyenlőséghez hasonlóan igazolható, hogy a folytonossági mo-dulus -hoz tart, azaz 

 

Ezt felhasználva láthatjuk, hogy 

 

Ez pedig a Lebesgue-tétel miatt tart a -hoz, ha , hiszen  és 

 

2. Ha  egyenletesen folytonos, akkor 

 

Az előzőekhez hasonlóan ekkor 

 

mert  és 

 

Ezzel a tétel bizonyítása teljes. [QED] 

Most már kimondhatjuk a  és  operátorok normakonver-gen-ciá-já-ról szóló tételeket. 

3.75. Következmény Tegyük fel, hogy  skálázási függvény és . Ha  monoton csökkenő 

integrálható majoránsa , akkor 

1. minden   függvényre 

 

2. minden  egyenletesen folytonos függvényre 

 

Bizonyítás. A 3.73. Tétel miatt 
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ami lényegében a  operátor definíciója volt. A tétel az előző tételből következik. [QED] 

3.76. Következmény Tegyük fel, hogy  skálázási függvény,  és  wavelet. Ha  és  monoton 

csökkenő integrálható majoránsa , akkor 

1. minden   függvényre és minden -re 

 

2. minden  egyenletesen folytonos függvényre és minden -re 

 

Bizonyítás. Először igazoljuk, hogy . Mivel , ezért  folytonos. A  

egyenlőség és a 

 

skálázási egyenlet alapján , és , ahol  a multirezolúciós analízis szűrője. A 3.43. 

Tételben láttuk, hogy  pontosan akkor wavelet, ha 

 

ahol   szerint periodikus és  majdnem mindenütt -n. Ekkor 

 

Mivel -hoz hasonlóan  is folytonos, ezért -ról nyugodtan feltehető, hogy folytonos az -ben. 

Ismeretes, hogy 

 

Mivel  és , ezért az előző egyenlőség -ra biztosan teljesül, vagyis 

. Ekkor a (109) egyenlőségből adódóan . Ebből viszont az következik, hogy 

 

Mivel ebből kifolyólag 

 

minden -re, ezért 
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Mivel 

 

és 

 

ezért a 3.74. Tételt a (110) második összeadandójára alkalmazva azt kap-juk, hogy 

 

Ezzel a tétel bizonyítását befejeztük. [QED] 

4.9. 3.9 Wavelet-sorok majdnem mindenütt való konvergenciája 
 

Ahogy az előző fejezetben, úgy most is feltesszük, hogy a wavelet multirezolúciós analízisből származik, 

továbbá, hogy a wavelet és a skálázási függvény is megbecsülhető egy monoton csökkenő integrálható 

majoráns-sal. Az előző fejezetben láttuk, hogy  és  is tart az -hez -normában, ha  és 

 . Most áttérünk a wavelet-sorok majdnem mindenütt való konvergenciájára. 

A Lebesgue-tétel (1.26. Következmény) kimondja, hogy 

 

ha , . Ekkor 

 

tehát 

 

Ezzel ekvivalens a 

 

állítás. A Lebesgue-pont definíciója ennél erősebb feltétel, de majdnem minden pont Lebesgue-pont lesz. 

3.77. Definíció Az  pont Lebesgue pontja az  függ-vény-nek , ha 
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3.78. Tétel Az   függvénynek majdnem minden pont Lebesgue pontja. 

Bizonyítás. Minden racionális -ra legyen 

 

A Lebesgue-tételt (lásd (112)) alkalmazva az  függvényre látható, hogy  -mértékű 

halmaz. Ha , akkor  majdnem mindenütt véges. Jelölje . Ekkor 

 

is -mértékű. Megmutatjuk, hogy  elemei Lebesgue-pontok. Legyenek  és  

tetszőlegesek. Válasszunk ezekhez egy  számot úgy, hogy 

 

Ekkor 

 

A második összeadandó kisebb, mint . Mivel , az első összeadandó is kisebb, mint , hacsak 

 elég kicsi. Így 

 

hacsak  elég kicsi, vagyis  tényleg Lebesgue-pont, ami bizonyítja a tételt. [QED] 

Lássuk most már a majdnem mindenütt való konvergenciáról a tételünket. Emlékeztetünk rá, hogy a 

 

operátorokat az előző fejezetben vezettük be, ahol feltettük, hogy 

 

 monoton csökkenő,  és . Az egyszerűség kedvéért ebben a fejezetben ezek 

mellett még azt is feltesszük, hogy  deriválható. 

3.79. Tétel Ha  , akkor  minden  Lebesgue-pontjára 
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Bizonyítás. Ha  Lebesgue-pont, akkor minden -hoz létezik , hogy 

 

Ekkor 

 

ahol 

 

és 

 

Legyen 

 

és 

 

Ekkor 

 

-ben feltehető, hogy . Parciálisan integrálva láthatjuk, hogy 
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Mivel  monoton csökkenő -en, ezért . Így a (113) becslés mindkét részben alkalmazható: 

 

Tudjuk, hogy , ezért 

 

Ezek után  korlátosságából következik, hogy egy alkalmas -ra  minden -ra. 

Ekkor 

 

Újból parciális integrálással 

 

minden -re. Tehát 

 

Most vizsgáljuk meg -et. Legyen 

 

és legyen  duális indexe , azaz . Ekkor a háromszög- és a Hölder-egyenlőtlenségből adódik, 

hogy 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 148  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A második összeadandóra 

 

ez pedig tart a -hoz, ha , mert  integrálható. Másrészt  miatt az első összeadandóra 

 

ha . Valóban, rögzített -ra 

 

mert  ha . Másrészt a második szorzótényező 

 

Következésképpen 

 

Ez a bizonyítás -re és -re is működik. [QED] 

Megjegyezzük, hogy a tétel akkor is igaz marad, ha nem tesszük fel, hogy  deriválható. Hiszen  monoton 

csökkenő voltából már következik, hogy  majdnem mindenütt deri-vál-ha-tó és  majdnem 

mindenütt, ami elegendő lett volna a tételhez. 
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3.80. Következmény Tegyük fel, hogy  skálázási függvény,  és -nek létezik monoton csökkenő 

integrálható majoránsa. Ha  , akkor 

 

 minden Lebesgue-pontjára, tehát majdnem mindenütt is. 

Bizonyítás. Alkalmazzuk az előző tételt a 

 

operátorra (lásd 3.75. Következmény). [QED] 

3.81. Következmény Tegyük fel, hogy  skálázási függvény, ,  wavelet, -nek és -nek is 

létezik monoton csökkenő integrálható majoránsa. Ha  , akkor minden -re 

 

 minden Lebesgue-pontjára, tehát majdnem mindenütt is. 

Bizonyítás. A 3.76. Következményben láttuk, hogy 

 

Az állítás az előző két eredményből következik. [QED] 

Olyan wavelet is létezik, amely nem elégíti ki az (a)-(d) feltételeket, de a megfelelő projekciós operátor mégis 

konvergens. A Shannon-wavelet például nem elégíti ki ezeket a feltételeket. A 3.49. Tételben a Shannon-

waveletet a 

 

függvénnyel definiáltuk. A 3.50. Következményben pedig láttuk, hogy 

 

és 

 

A , illetve a  függvénynek a monoton csökkenő majoránsa lényegében csak az  függvény lehetne, 

de ez nem integrálható. Tehát -nek, illetve -nek nem létezik integrálható, monoton csökkenő majoránsa. 

A projekciós operátor konvergenciájának bizonyításához szükségünk lesz a következő lemmára. 

3.82. Lemma Minden -re 

 

Bizonyítás. Igazoljuk először, hogy 
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Ehhez legyen . Ekkor 

 

Nyilvánvalóan  ortonormált rendszer, amiből következik, hogy 

 

ami valóban bizonyítja a (114) egyenlőséget. Ezt az egyenlőséget integrálva eljutunk a 

 

egyenlőséghez. Helyettesítsünk be -et. Mivel , ezért 

 

ami igazolja a lemmát. [QED] 

Végezetül kimondjuk a Shannon-wavelet projekciós operátorának a konvergenciáját. 

3.83. Tétel Tegyük fel, hogy  a Shannon-wavelet skálázási függvénye. Ha  , akkor 
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Továbbá 

 

majdnem mindenütt és -normában is. 

Bizonyítás. Alakítsuk át a projekciós operátor magfüggvényét. Ha ,  és , akkor 

 

Az előző lemma alapján 

 

Innen következik, hogy 

 

Mivel (71) miatt 

 

és 

 

ezért 
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Ezt visszahelyettesítve  legutolsó képletébe 

 

Ha  kompakt tartójú folytonos függvény, akkor alkalmazható a Fubini-tétel: 

 

ahol  az  függvény -edik Dirichlet-integrálja. Igazoljuk, hogy az előző egyenlőség minden 

-re is igaz. Ehhez tekintsük a (115) egyenlőségben szereplő  operátort és a legutolsó képletben az 

 operá-tort, mint -ből -be képező operátorokat. Ekkor tetszőleges -re a Hölder-

egyenlőt-lenség miatt 

 

hiszen a  halmazon 

 

és így 

 

Másrészről 
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mert . Hasonlóan, a Hölder-egyenlőtlenség és a Hausdorff-Young-tétel (2.28. Tétel) alapján 

 

ahol  tetszőleges. Vagyis mind a  mind az  operátor korlátos -ből -be, és  

egy mindenütt sűrű alterén megegyeznek, következésképpen minden -re is megegyeznek, 

 

A Carleson-tétel (lásd a 2.42. és 2.43. Tételt) alapján azonban 

 

majdnem mindenütt és -normában, és a tételbeli egyenlőtlenség is teljesül. [QED] 

5. 4 Gábor-analízis 

 

A Gábor-analízis a magyar Gábor Dénes mérnök egy ötletéből kiindulva, az utóbbi 30 évben fejlődött ki és vált 

a Fourier-analízis egy önálló ágává. 

Hasonló tételeket fogunk bizonyítani a folytonos Gábor-transzformáltra, mint a Fourier-transzformáltra és a 

folytonos wavelet-transzformáltra. Töb-bek között igazoljuk az ortogonalitási tételeket és az inverziós formulát. 

A Fourier-sorokhoz, illetve a diszkrét ortonormált waveletekhez hasonlóan diszkrét Gábor-rendszereket, 

pontosabban Gábor-frame-eket is tanulmányo-zunk. A Gábor-frame-ek már se nem ortogonálisak, se nem 

lineárisan függetlenek. Gábor-frame-ek létezésével, illetve konstruálásával is foglalkozunk. A Gábor-sorok 

konvergenciájára igazolunk tételeket, illetve kiterjesztjük vizs-gálatainkat a modulációs terekre. 

5.1. 4.1 Gábor-transzformált 
 

Ebben a fejezetben egy új transzformáltat vezetünk be, az úgynevezett Gá-bor-transzformáltat. Ellentétben a 

Fourier-transzformálttal és hasonlóan a wa-velet-transzformálthoz, a Gábor-transzformált is "lokális" jellegű. A 

Gábor-transzformáltnál az  függvényt beszorozzuk egy (esetleg kompakt tartójú) függ-vénnyel, egy 

úgynevezett ablakfüggvénnyel, és ennek vesszük a Fourier-transz-for-mált-ját, így pontosabb leírást kapunk -

ről. A Gábor-transz-formáltra hasonló tételeket fogunk bizonyítani, mint a Fourier-transz-formáltra és a 

wavelet-transzformáltra. 

A Gábor-analízisben alapvető szerepet játszik az eltolás- és a moduláció-operátor. 

4.1. Definíció A  és  operátorokat idő-frekvencia eltolásnak ne-vezzük (lásd a 10. ábrát). 
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Az operátorokat megint balról jobbra alkalmazzuk, azaz 

 

és 

 

A  és az  operátorok kapcsolatáról a következő állítást mondhatjuk ki. 

4.2. Állítás Minden -re 
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Bizonyítás. Egyszerű számolás alapján látható, hogy 

 

Másrészről, 

 

ami igazolja az állításunkat. [QED] 

A tétel alapján látható, hogy az  és  operátorok akkor és csak akkor kommutatívak, ha . 

4.3. Állítás Minden -re 

 

Bizonyítás. Könnyű látni, hogy 

 

Az utolsó lépésben az  helyettesítést alkalmaztuk. [QED] 

4.4. Definíció Rögzítsünk egy  függvényt, amelyet ablakfügg-vény-nek fogunk nevezni. Az  függvény 

-re vonatkozó Gábor-transzformáltja (vagy rövid-idő Fourier-transzformáltja, vagy ablakos Fourier-

transzformáltja) a 

 

kétváltozós függvény, ha ez az integrál értelmes.  

A Hölder-egyenlőtlenség alapján az integrál nyilván értelmes, ha . Vegyük észre, hogy a Gábor-

transz-formált az  függvény Fourier-transz-formáltja, azaz 

 

Hasonlóan a wavelet-transzformálthoz, az  leképezés lineáris és -en értel-me-zett függvényhez 

-en értel-mezett függvényt rendel, a  leképezés pedig konjugáltan lineáris. Ha  alatt olyan 

függvényre gondolunk, amely kompakt tartójú, és a tartó szim-metrikus az origóra, akkor a Gábor-

transzformáltban -et csak ezen tartó -szel vett eltoltján elég tekinteni. Ezért nevezzük -t 

ablakfüggvénynek. 

A következő állításban a Gábor-transzformált néhány tulajdonságát ismertetjük. Emlékeztetünk rá, hogy két 

függvény skalárszorzatán az 

 

integrált értjük, feltéve, ha az integrál értelmes. Ha mindkét függvény -ben van, akkor persze értelmes az 

integrál. 

4.5. Tétel Ha , akkor a  Gábor-transzformált egyenletesen folytonos függvény -en és 
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Bizonyítás. Az első egyenlőséget már láttuk. Mivel a Fourier-transzformált skalárszorzat-tartó (2.23. Tétel), az 

 idő-frekvencia eltolás pedig kvázi-felcserélhető (4.2. Állítás), ezért a 2.19. Tétel alapján 

 

 egyenletes folytonosságának igazolásához először emlékeztetünk rá, hogy 

 

minden -re (lásd a 3.3. Tételt). Pontosabban, minden -hoz létezik , hogy  

esetén 

 

A Gábor-transzformált definíciója alapján 

 

A Hölder-egyenlőtlenség és (116) alapján 
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ha . 

Némi számolás után láthatjuk, hogy -re 

 

Így az első tagra azt kapjuk, hogy 

 

ahol -et később választjuk meg. A Hölder-egyenlőtlenség alapján, 

 

Mivel a második összeadandó tart a -hoz, ha , ezért bármely -hoz választható , hogy 

 

Ehhez az -hez válasszuk meg -t úgy, hogy 

 

hacsak . Ezek alapján 

 

hacsak  és , ami már bizonyítja  egyenletes folytonosságát. [QED] 

5.2. 4.2 A Gábor-transzformált kiterjesztése 
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Ahogy már korábban említettük, a  Gábor-transzformált értelmes, ha , hiszen ekkor a 

Hölder-egyenlőtlenség miatt 

 

Hasonlóan, ha 

 

ahol  és , akkor is igaz, hogy . 

4.6. Állítás Tegyük fel, hogy , ,  és . Ekkor a  Gábor-

transzformált korlátos. 

Bizonyítás. Az előző fejezetben láttuk, hogy . Így a Hölder-egyenlőtlenség alapján 

 

majdnem minden  esetén. [QED] 

Az  skalárszorzat kiterjeszthető funkcionálokra is. Ha  egy Banach-tér, jelölje  a duális 

terét, azaz a -ből -be képező korlátos lineáris funk-cionálok terét. Ha , használhatjuk az 

 

jelölést is. Mivel , ezért az  skalárszorzatot tekinthetjük úgy is, mint az  funkcionál 

 helyen felvett értékét. 

Mindezek alapján tegyük fel, hogy  Banach-tér, ,  és  zárt az idő-frekvencia eltolásokra, 

azaz , 

 

és ugyanez teljesül a  térre is. Ekkor  és , vagy  és  esetén az  

skalárszorzat értelmes. Továbbá  értelmes akkor is, ha  és , vagy fordítva. 

Később szükségünk lesz az idő-frekvencia eltolások Gábor-transzformált-jára. 

4.7. Állítás Ha  értelmes, akkor 

 

és 

 

minden -re. 

Bizonyítás. Alkalmazzuk a transzláció és moduláció definícióját, 
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A másik egyenlőség is hasonlóan igazolható. [QED] 

5.3. 4.3 Ortogonális relációk 
 

Ebben a fejezetben a Fourier- és wavelet-transzformáltak néhány tulajdon-ságát igazoljuk Gábor-

transzformáltakra. Konkrétan az 

 

és 

 

egyenlőségek megfelelőit igazoljuk. Először ez utóbbi egyenlőtlenség analogonját igazoljuk. 

4.8. Tétel Ha , akkor 

 

Ha még , akkor 

 

Ebben az esetben a  Gábor-transzformált izometria -ből -be. 

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy . Ekkor . Mivel 

 

ezért 

 

Most alkalmazhatjuk a Fubini-tételt és utána a belső integrálra a (118) Plan-cherel-tételt, hiszen 

: 
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Újra a Fubini-tétel miatt, 

 

vagyis . 

Rögzítsük a  függvényt és tekintsük a 

 

lineáris operátort. Az előbb bizonyítottuk, hogy  korlátos operátor az  altérről az 

 térre. Következésképpen  egyértelműen kiter-jeszthető az egész  térre korlátosan, mert az 

 altér sűrű -ben. Jelöljük a kiterjesztett operátort is -vel, amelyről ezek után azt 

tudjuk, hogy 

 

hacsak ,  és 

 

Ebből következően 

 

Már csak azt kell igazolni, hogy 

 

Vegyük észre, hogy az előző jelölésekkel 

 

Tehát 

 

Ezt összevetve a (119) egyenlőséggel adódik (120), hiszen (119) és a Riesz-tétel miatt létezik -nek 

majdnem mindenütt konvergens részsorozata, aminek a határértéke egyrészt , másrészt . [QED] 

Az előző bizonyítás elejéhez megjegyezzük, hogy ha , akkor  nem biztos, hogy eleme 

-nek. Valóban, ha , , akkor 
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és 

 

4.9. Következmény Ha  mellett  majdnem mindenütt, akkor  és így  majdnem 

mindenütt. 

Most a (117) egyenlőség analogonját fogalmazzuk meg. 

4.10. Tétel Ha , akkor , , és 

 

Bizonyítás. Először itt is tegyük fel, hogy  , ami egy sűrű altér -ben. 

Az előző tétel és a Hölder-egyenlőtlenség alapján 

 

ami véges. Így alkalmazható a Fubini-tétel és a belső integrálban (117), 

 

Itt felhasználtuk, hogy 

 

. A Hölder-egyenlőtlenség miatt  és . Újból a Fubini-tételből 

következik, hogy 
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Rögzítsük egy pillanatra az ,  függvé-nyeket és tekintsük a 

 

és 

 

lineáris operátorokat. Az előbb bizonyítottuk, hogy 

 

Az utóbbi operátorról könnyű látni, hogy 

 

vagyis  korlátos operátor -en. Másrészről a Hölder-egyenlőtlenség és a 4.8. Tétel alapján, 

 

Tehát  is korlátos operátor az  téren. Mivel mindkét operátor korlátos az  téren és megegyeznek 

egy sűrű altéren, ezért az egyértelmű kiterjesztés miatt az egész  téren is megegyeznek. Más szóval, 

 

minden  és  függvényre. 

Hasonlóan, rögzített  függvényekre tekintsük a 

 

és 

 

operátorokat. Hasonlóan az előzőekhez, a  és  korlátos lineáris funk-cionálok az  téren és 

megegyeznek az egész  téren. Következés-képpen a tétel teljesül minden  

függvényre. [QED] 

Most a 4.8. ortogonalitási tételt fogjuk -re kiterjeszteni. Legyen először . 

4.11. Tétel (Lieb)exLieb-tétel Ha  és , akkor 
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Bizonyítás. A 4.8. Tételből tudjuk, hogy a 

 

függvény eleme -nek, más szóval 

 

Innen következik, hogy 

 

azaz  majdnem minden -re. A Hölder-egyenlőtlenség alapján , így 

 

Figyelembe véve a 1.12. Állítást megállapíthatjuk, hogy 

 

ahol 

 

Alkalmazzuk a Hausdorff-Young egyenlőtlenséget (lásd 2.28. Tétel): 

 

ahol 

 

az involúciós függvény. Tehát 
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Alkalmazzuk a Young-egyenlőtlenséget (1.19. Tétel) az 

 

függvényekre a  számok helyett  számokra, ahol 

 

Az  feltétel teljesül, hiszen 

 

Ekkor 

 

Azonban 

 

Hasonlóan 

 

Összevetve ezeket a (121) egyenlőtlenséggel, megállapítjuk, hogy 

 

ami pontosan a bizonyítandó állítás. [QED] 

Ha , akkor az előző tétel ellenkezője lesz igaz. 

4.12. Tétel (Lieb)exLieb-tétel Ha  és , akkor 
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Bizonyítás. Mivel a  felírható az  és  skaláris szorzataként, ezért 

 

vagyis 

 

A 4.8. Tétel alapján 

 

Átrendezés után az 

 

egyenlőtlenséget nyerjük. [QED] 

Végezetül igazoljuk a Fourier-transzformáltakra vonatkozó határozatlan-sági tételek megfelelőjét Gábor-

transzformáltakra, azaz azt, hogy a Gábor-transzformált tartója nem lehet túl "kicsi". 

4.13. Tétel Tegyük fel, hogy , ,  és  olyan, hogy 

 

akkor 

 

Bizonyítás. A (123) egyenlőtlenség alapján 

 

ami igazolja a tételt. [QED] 

4.14. Következmény Ha ,  és , akkor . 

Bizonyítás. Emlékeztetünk rá, hogy 

 

Legyen  az előző tételben. [QED] 

5.4. 4.4 Inverziós formula 
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Emlékeztetünk rá, hogy  függvény Fourier-transzformáltját illetve inverz Fourier-transzformáltját 

az 

 

és 

 

képletekkel definiáltuk, és utána kiterjesztettük -beli függvényekre is, ahol  azt jelenti, hogy a 

skalárszorzatban  szerint integrálunk. Igazoltuk, hogy 

 

majdnem mindenütt, ha  és 

 

Más szóval, a Fourier-transzformáltat az  és az  skalárszorzataként, az inverz Fourier-transzformáltat 

pedig az  és az  skalárszorzataként értelmeztük. 

Most hasonló eredményeket bizonyítunk Gábor-transzformáltakra. Mivel 

 

ezért az inverz Gábor-transzformáltat az előzőek analogonjára a  

 

képlettel vezetjük be, ahol  tetszőleges. Felmerül tehát a kérdés, hogy az  függvény vissza-

nyerhető-e a Gábor-transzformáltjából az 

 

képlettel. Hasonlóan a wavelet-transzformáltakhoz, a jobb oldalon szük-sé-günk lesz egy konstansra és 

nyugodtan használhatunk két különböző  függvényt. Itt sem világos, hogyan értelmezzük a jobb oldali 

integrált, mert az 

 

leképezés függvény- vagy vektorértékű. Az integrált most sem lehet pontonként értelmezni, azaz 
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általában nem lehet igaz majdnem minden -re. Valóban, ha , akkor , de 

, hiszen ez az abszolút érték miatt nem függ az -tól, és ekkor a szorzatuk nem biztos, 

hogy integrálható. De a következő tétel teljesül, ami a (124) analogonja. 

4.15. Tételexinverziós formula Ha , ,  és , 

akkor 

 

majdnem minden -re. 

Bizonyítás. Most a jobb oldali integrál már értelmes, hiszen  és  miatt 

 

Ebből következően az integrálra alkalmazhatjuk a Fubini-tételt. Ha , akkor nyilván majdnem 

minden rögzített -re 

 

Ekkor a (124) egyenlőség alapján 

 

majdnem minden -re. [QED] 

A tétel feltételei mellett legyen , a (128) integrált szorozzuk meg -tal és integráljunk  szerint. 

Alkalmazhatjuk a Fubini-tételt, hiszen 

 

Így 
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Ennek mintájára a (127) integrálnak a vektorértékű értelmezését fogjuk használni. Elevenítsük fel, illetve 

módosítsuk egy kicsit a definíciót. 

4.16. Definíció Tegyük fel, hogy  egy Banach-tér értékű függvény, azaz  

minden -re. Az  vektorértékű gyenge integrál egyenlő az  

függvénnyel, 

 

ha 

 

minden -re. 

A 3.11. Megjegyzésben láttuk, hogy ha 

 

korlátos, lineáris funkcionál -en, akkor egyértelműen létezik , hogy 

 

4.17. Állítás Ha  és , akkor létezik  függvény, hogy 

 

ahol az integrált vektorértékű gyenge integrálként értelmezzük. Továbbá 

 

Bizonyítás. Legyen 

 

minden -re. Ekkor 
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korlátos és lineáris operátor -n. Valóban, 

 

vagyis  tényleg korlátos -n. Tehát  meghatároz egy  függvényt, amelyre  és 

 

minden -re. Tehát 

 

ami igazolja az állítást. [QED] 

Az inverziós formula Gábor-transzformáltakra a következőképpen általá-nosítható: 

4.18. Tételexinverziós formula Ha  és , akkor 

 

minden -re, ahol az integrált vektorértékű gyenge integrálként értelmezzük. 

Bizonyítás. Ha 

 

az előző állításban, akkor  és létezik  függvény, hogy 

 

A 4.10. Tétel alapján 
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minden -re, tehát . [QED] 

4.19. Következmény Ha  és , akkor 

 

minden -re, ahol  a  operátor adjungáltja. 

Bizonyítás. Mivel 

 

ezért (129) szerint  jól definiált, 

 

és 

 

Továbbá  adjungáltja a  operátornak, hiszen a vektorértékű gyenge integrál 

definíciója alapján 

 

minden -re és -re, vagyis . Az előző tétel alapján 

 

ami a bizonyítandó állítás. [QED] 

Most az inverziós formulának kimondjuk egy erősebb változatát is, ami-ben -et inverz Gábor-

transzformáltakkal közelítjük. 

4.20. Tételexinverziós formula Tegyük fel, hogy  kompakt halmaz,   és 

 

Ha ,  és 

 

akkor 
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Bizonyítás. Az -t definiáló integrált pontonként értelmezzük. Ezt megtehetjük, hiszen ha mondjuk 

,  és  kompakt intervallumok, akkor a Hölder-egyenlőtlenség kétszeri alkalmazásával 

 

majdnem minden -re. Továbbá 

 

Az integrálok felcserélhetők, hiszen 

 

Következésképpen 

 

ezért 
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Ebből következik, hogy 

 

tehát . A (130) és (134) egyenlőségeket alkalmazva láthatjuk, hogy 

 

Ez minden -re igaz, ezért 

 

mert . [QED] 

4.21. Megjegyzés A (134) egyenlőség miatt az  függvényt definiáló integrált értelmezhettük volna 

vektorértékű gyenge integrálként is: 

 

5.5. 4.5 Frame-ek 
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Eddig a Gábor-transzformált folytonos változatával foglalkoztunk. Ebben a fejezetben elkezdjük vizsgálni e 

transzformált diszkretizált változatát, ami gyakorlati problémák esetében sokszor jobban használható. 

Tudjuk, hogy ha a Fourier-transzformáltra vonatkozó 

 

inverziós formulát diszkretizáljuk, azaz az integrál egy Riemann közelítő összegét vesszük, akkor a Fourier-

sorokat kapjuk: 

 

Hasonlóan diszkretizáljuk a Gábor-transzformáltat is. Ismeretes az inverz Gábor-transzformáltról szóló tétel, 

ami a folytonos esetnek tekinthető: bizonyos feltételek esetén, 

 

ami úgy is írható, hogy 

 

A diszkretizálásnál az ,  helyeken tekintjük az idő-frek-vencia eltolásokat és az integrált egy 

Riemann-összeggel helyettesítjük: 

 

ahol  két ablakfüggvény és  rögzített paraméterek. Ezen egyenlőség kapcsán számos 

kérdés felmerül: 

1. Mikor van egyenlőség? 

2. Az  idő-frekvencia eltoltak nem ortogonálisak. Hogyan lehet értelmezni a konvergenciát? 

3. Bármelyik  és  megfelelő? 

4. Bármelyik  paraméter megfelelő? 

A (136) egyenlőség helyett azt is megkérdezhetjük, hogy léteznek-e  számok, hogy  előállítható 

 

alakban. 

Továbbá diszkretizálhatjuk a 

 

izometria egyenlőséget is. Itt azonban egyenlőség helyett inkább egyenlőt-lenséget engedjünk meg: léteznek-e 

 konstansok, hogy 
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Ez lesz a Fourier-sorokra vonatkozó Parseval-formula megfelelője. Ha az  rendszer 

rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, akkor ezt a rendszert frame-nek fogjuk nevezni. Ezek elméletével 

általánosan, Hilbert-terek esetében is foglalkozunk. 

4.22. Definíció Legyen  Hilbert-tér és . Az  rendszert frame-nek nevezzük 

-ban, ha léteznek  konstansok, hogy 

 

minden -ra. Az  és  számokat frame-konstansoknak nevezzük. Ha , akkor szoros frame-ről 

beszélünk. 

A következő megjegyzés alapján azt mondhatjuk, hogy a frame általá-nosítása a teljes ortonormált rendszernek. 

4.23. Megjegyzés 

• Ha  teljes ortonormált rendszer, akkor szoros frame is és . 

• Két teljes ortonormált rendszer uniója is szoros frame, ahol . 

• Ha egy teljes ortonormált rendszerhez hozzáveszünk  darab egységvek-tort, akkor is frame-et kapunk az 

,  konstansokkal. 

• Egy frame nem feltétlenül ortonormált és nem lineárisan függetlenek az elemei. 

A következő három operátor vizsgálata alapvető szerepet játszik a frame-ek elméletében. 

4.24. Definíció Adott  frame esetén a    

 

operátort együttható-operátornak nevezzük. Ha a  sorozat véges sok nem nulla taggal 

rendelkezik, akkor 

 

a rekonstrukciós operátor és 

 

a frame-operátor. 

A következő tételben látni fogjuk, hogy a  operátor kiterjeszthető minden -re, és a sora konvergens 

-ban akkor is, ha az  nem ortonormált. Hasonlóan, az  operátor jól definiált, és a sora -

normában konvergens. Előtte azonban felelevenítjük a funkcionálanalízis néhány tételét. 

4.25. Tétel ( {Banach-féle nyílt leképezésekre vonatkozó tétel}) Ha ,  Banach-te-rek és  

korlátos, lineáris, szürjektív operátor, akkor  nyílt leképezés, azaz nyílt halmaz képe nyílt. 
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Ennek a tételnek a bizonyítása megtalálható a funkcionálanalízis könyvekben (lásd pl. Rudin [1]). Könnyű 

belátni, hogy  pontosan akkor nyílt, ha  bármely környezetének képe tartalmazza a  egy környezetét. A 

következő lemmákat Banach-terekre is ki lehet mondani, mi azonban csak Hilbert-terekkel foglalkozunk. 

4.26. Lemma Legyen ,  Hilbert-tér,  korlátos, lineáris operátor és  az adjungáltja. 

Ekkor  pontosan akkor szürjektív, ha létezik , hogy 

 

Bizonyítás. Jelölje  és  a  és  terek nyílt egységgömbjét. Ha  szürjektív, akkor a Banach-féle nyílt 

leképezésekre vonatkozó tétel értelmében  nyílt leképezés, ezért létezik , hogy . Tehát 

 

minden -re. 

Tegyük most fel, hogy (137) teljesül valamely -ra. Ez az irány minden -ra igaz lesz, az általánosság 

megszorítása nélkül feltehetjük, hogy . Először azt fogjuk igazolni, hogy 

 

Válasszunk egy  elemet. Mivel  konvex és zárt, a Hahn-Banach-tétel miatt létezik 

, hogy 

 

Ha , akkor 

 

Vegyük a szuprémumot minden -ra, ekkor . Továbbá a (137) feltétel miatt 

 

vagyis, , ami bizonyítja a (138) tartalmazást. 

A következő lépésben azt állítjuk, hogy 

 

A (138) tartalmazás azt is jelenti, hogy  minden -ra. Ha , akkor minden -

hoz létezik , azaz , hogy . Azt lehet mondani, hogy minden -

hoz és -höz létezik , hogy 

 

Válasszunk ekkor egy tetszőleges  elemet, és válasszuk meg az  számokat úgy, hogy 
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Ha az  elemet már megválasztottuk , akkor létezik , hogy 

 

Legyen 

 

Ezzel az eljárással nyerjük az  és  sorozatokat, amelyekre 

 

Tehát 

 

A Cauchy-féle konvergenciakritérium miatt  sor konvergens -ben, legyen 

 

Ekkor , azaz . Továbbá 

 

mivel , ha . Tehát , ami bizonyítja a (139) tartalmazást. Ebből 

következik, hogy  minden -ra, azaz  szürjektív. [QED] 

4.27. Lemma Ha ,  Hilbert-terek,  korlátos, lineáris operátor és  az adjungáltja, akkor 

1.  sűrű -ben   injektív, 

2.  zárt -ben   zárt -ben, 

3.  szürjektív   injektív és  zárt -ben. 

Bizonyítás. 

1. A következő ekvivalenciákat állapíthatjuk meg: 

 

Ez ekvivalens azzal, hogy 

 

Másrészről 
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Ez utóbbi kettő ekvivalenciát összevetve , azaz  injektív. 

2. Tegyük fel, hogy  zárt -ben. Legyen   lezártja -ben, és , . 

Mivel  is Hilbert-tér,  sűrű -ban, ezért (a) miatt 

 

A Riesz-tétel értelmében, ha , akkor egyértelműen létezik , , hogy . 

Ekkor 

 

minden -re. Tehát , vagyis . A feltétel miatt  zárt és teljes -ben. 

Alkalmazzuk a Banach-féle nyílt leképezésekre vonatkozó tételt a bijektív  operátorra. 

Ekkor az inverze is folytonos és korlátos, azaz 

 

Helyettesítsünk  helyett -t: 

 

A 4.26. Lemmából következik, hogy az  operátor szür-jektív. De ezek szerint 

 zárt -ben, amit bizonyítani akartunk.Mivel , ezért  zártságából 

ugyanígy bizonyíthatjuk  zártságát. 

3. Ez az állítás következik (a)-ből és (b)-ből, hiszen 

 

Ezzel befejeztük a tétel bizonyítását. [QED] 

4.28. Lemma Ha  Hilbert-tér,  korlátos lineáris operátor és  minden -ra, 

akkor . 

Bizonyítás. Mivel , ezért 

 

-t helyettesítsük -nal: 

 

Szorozzuk be ez utóbbi egyenlőséget -vel és adjuk hozzá az elsőhöz: 

 

Ha , akkor , azaz  minden -re. [QED] 

Az együttható-, a rekonstrukciós és a frame-operátor az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik. 

4.29. Tétel Tegyük fel, hogy  Hilbert-tér és  frame -ban. Ekkor  korlátos, 

lineáris, injektív operátor és 
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továbbá  értékkészlete,  zárt -ben. 

Bizonyítás. A frame-tulajdonság miatt 

 

A jobb oldali egyenlőtlenség miatt  korlátos.  injektív is, hiszen ha , akkor 

a bal oldali egyenlőtlenség alapján , így . 

 zártságának az igazolásához tekintsük a  sorozatot. Tegyük fel, hogy 

 konvergens -ben és 

 

Elegendő igazolni, hogy . Ekkor  Cauchy-sorozat is és a frame-tulajdonság miatt 

 

hacsak  és . Innen következik, hogy  Cauchy-sorozat -ban,  Hilbert-tér, 

ezért létezik , hogy  -normában.  folytonossága és (140) miatt 

 

vagyis  és így  valóban zárt. [QED] 

4.30. Tétel Tegyük fel, hogy  Hilbert-tér és  frame -ban. Ekkor a  együttható-operátor és 

a  rekonstrukciós operátor egymás adjungáltjai, azaz . Továbbá  kiterjeszthető  

korlátos operátorrá, 

 

bármely -re, és 

 

Bizonyítás. Legyen  sorozat véges. Mivel , ezért  definíciója alapján 
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minden  véges sorozatra és -ra. Tehát . Mivel  korlátos és , ezért 

 is korlátos ugyanazzal a normával, azaz 

 

hacsak  véges sorozat. Mivel ezek a sorozatok sűrűn vannak -ben, ezért  egyértelműen 

kiterjeszthető  korlátos operátorrá. Egy tetszőleges  sorozatra legyen 

 

Mivel  -normában, ezért 

 

ami igazolja a tételünket. [QED] 

4.31. Tétel Tegyük fel, hogy  Hilbert-tér és  frame -ban. Ekkor a frame-operátor 

 

önadjungált, pozitív, injektív, szürjektív és korlátos, azaz 

 

Az  operátor szintén korlátos. Továbbá 

 

és 

 

Ha  szoros frame, akkor . 

Bizonyítás. Az eddigiek alapján megállapíthatjuk, hogy 

 

korlátos és önadjungált, továbbá az 

 

sor -normában konvergens. Következésképpen az összeg felcserélhető a skalárszorzattal: 
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minden -ra, tehát  pozitív operátor. A frame-tulajdonságot hasz-nálva, 

 

Ha  és  lenne, akkor  miatt , ami ellentmondás, vagyis  

injektív. 

A 4.27. Lemma és a 4.29. Tétel miatt  zárt -ben, így  is zárt -ban. Tehát a 

 operátor korlátos, lineáris és szürjektív is. Mivel  és  is Banach-terek, ezért 

alkalmazható a nyílt leképezésekre vonatkozó tétel, azaz  nyílt halmazhoz nyíltat, zárt halmazhoz zártat 

rendel. Tehát  önadjungáltsága miatt 

 

is zárt halmaz. Mivel  injektív, ezért a 4.27. Lemma alapján  szürjektív. 

A Banach-féle nyílt leképezésekre vonatkozó tétel alapján  nyílt leképezés. Ebből következően  

folytonos, azaz korlátos, hiszen nyílt halmaz  által vett ősképe nyílt. 

Mivel , ezért a (143) egyenlőtlenséget formálisan az 

 

alakba is írhatjuk, ahol  az identitás operátor. Bizonyítsuk be ekkor, hogy 

 

Csak a jobb oldalt fogjuk bizonyítani. (143) vagy (144) jobb oldala úgy is írható, hogy 

 

 injektív és önadjungált, így 

 

vagyis 

 

Ezt felhasználva, 

 

minden -ra, ugyanis  pozitív operátor, és az  egyenlőt-lenséget  helyett 

-re alkalmaztuk. Ezért az előző egyenlőtlenség bal oldalából a  konstanst kiemelve 
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minden -ra, így 

 

Nyilván hasonlóan igazolható (145) bal oldala is. Ebből következik, hogy 

 

Ha  szoros frame, akkor (143) és  miatt 

 

vagyis 

 

A 4.28. Lemmából láthatjuk, hogy . Ezzel a tétel bizonyítását befe-jeztük. [QED] 

4.32. Megjegyzés Funkcionálanalízisből ismeretes az a tétel, hogy ha  korlátos, lineáris, 

önadjungált operátor, akkor 

 

(lásd pl. Rudin [1]). Jelöljük a jobb oldali frame-konstansok közül a legkisebbet -lal, a bal oldaliak közül a 

legnagyobbat -lal. Ekkor az előző egyenlőségből, a (143) és (146) egyenlőtlenségekből következik, hogy 

 és . 

A rekonstrukciós operátor, a frame-operátor és a frame-sorfejtés konvergenciájának behatóbb vizsgálatához egy 

új fogalmat vezetünk be. 

4.33. Definíció Legyen  egy Banach-tér és  minden -re. A  sor feltétel nélkül 

konvergál -hez, ha minden -ra létezik  véges halmaz, hogy 

 

bármely véges  halmazra. exfeltétel nélküli konvergencia 

Ha hangsúlyozni akarjuk, hogy a konvergencia a  Banach-térben ér-tendő, akkor azt is mondhatjuk, hogy a 

sor feltétel nélkül konvergál -normában. 

Könnyű látni, hogy egy numerikus sor abszolút konvergenciájából következik a feltétel nélküli konvergenciája 

is. Hasonló teljesül Banach-terekben vett sorokra is. 

4.34. Állítás Legyen  egy Banach-tér és  minden -re. Ha a 

 

sor konvergens, akkor a  sor feltétel nélkül konvergens -ben. 

Bizonyítás. Először is  konvergens -ben, mert 
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Jelöljük a sorösszeget -fel. Ekkor 

 

alkalmas  választása esetén, ahol . [QED] 

Ismeretes, hogy ha egy numerikus sor abszolút konvergens, akkor mindegy, milyen sorrendben adjuk össze a 

tagjait, minden átrendezése is konvergens és ugyanaz az összeg. Ha egy numerikus sor konvergens, de nem 

abszolút konvergens, akkor feltételesen konvergensnek neveztük, és az átrendezéseinek az összege a Riemann-

tétel alapján bármelyik szám lehet, illetve az átrendezés lehet divergens is. Függvénysorok esetében a helyzet 

bonyolultabb. A következő tétel azt mondja ki, hogy egy feltétel nélkül konvergens sor bármely átrendezése is 

konvergens és ugyanaz az összege. 

4.35. Tétel Legyen  egy Banach-tér és  minden -re. Ekkor a következő két állítás ekvivalens: 

1.  feltétel nélküli konvergenciával, ahol . 

2. Minden  bijekcióra teljesül, hogy , , azaz 

 

Bizonyítás. 

1. Először tegyük fel, hogy (a) teljesül. Legyenek  és  tetszőlegesek. Mivel  feltétel 

nélkül konvergens, ezért létezik  véges halmaz, hogy 

 

bármely véges  halmazra. Nyilván létezik , amire . Ha 

 és 

 

akkor  és 

 

Tehát 
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2. Megfordítva, tegyük fel, hogy (b) teljesül. Indirekt bizonyítunk, tegyük fel, hogy  minden 

átrendezése konvergál -hez, de a sor nem feltétel nélkül konvergens. Ekkor létezik , hogy minden 

 véges halmazra létezik  véges halmaz, amire 

 

Rögzítsünk egy  bijekciót. Mivel  konvergens, ezért létezik , hogy minden 

-ra 

 

Ezek alapján indukcióval megkonstruálhatunk egy  halmazsorozatot, amelyre 

a.  véges és a számossága , 

b. , 

c. a páros indexű tagokra , 

d. , ahol  kel-lően nagy, hogy 

. 

Valóban, válasszunk egy tetszőleges  véges halmazt, a fentiek alapján ehhez létezik  véges 

halmaz, amire (147) teljesül. Jelöljük ezt az -et -lal. -et (iv) segítségével definiáljuk. Ezután legyen 

, ehhez is létezik  véges halmaz, amire (147) teljesül, jelöljük ezt -vel. Folytatva ezt az 

eljárást, az előbbi konstrukcióhoz jutunk. Ekkor 

 

Definiáljunk egy új  bijekciót, amely  elemeit szép sorjában a , , , ..., 

 ...halmazokba viszi át. Ekkor 

 

Mivel a konstrukció miatt , ezért , ha . A Cauchy-féle 

konvergenciakritérium miatt a  sor nem lehet konvergens, ami ellentmond a kezdeti feltételnek. 

Ezzel befejeztük a tétel bizonyítását. [QED] 
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Érdemes megjegyezni, hogy az  függvény független az átrendezéstől. Most belátjuk, hogy egy korlátos 

lineáris operátor megőrzi a feltétel nélküli konvergenciát. 

4.36. Állítás Legyen ,  két Banach-tér és  korlátos, lineáris operátor. Ha 

 

feltétel nélküli konvergenciával -normában, akkor 

 

feltétel nélküli konvergenciával -normában. 

Bizonyítás. Mivel  feltétel nélkül konvergens, ezért minden -hoz létezik  véges halmaz, 

hogy 

 

bármely véges  halmazra. Tehát 

 

bármely véges  halmazra, ami bizonyítja az állítást. [QED] 

Hasonlóan igazolható a következő eredmény is, ami azt mondja ki, hogy a frame-sorfejtések feltétel nélkül 

konvergensek lesznek. 

4.37. Következmény Tegyük fel, hogy  Hilbert-tér és  frame -ban. Ha , akkor 

 

és a sor feltétel nélkül konvergens -normában. 

Bizonyítás. A 4.30. Tételből már tudjuk, hogy az egyenlőség, illetve a konvergencia -normában teljesül. 

Most azt igazoljuk, hogy a konvergencia feltétel nélküli. -hoz válasszunk egy  véges halmazt 

úgy, hogy 

 

Legyen továbbá  és 

 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 185  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ekkor  és 

 

hiszen  korlátos. [QED] 

4.38. Megjegyzés A bizonyításban csak annyit használtunk ki, hogy  korlátos, azt nem, hogy 

 frame -ban. 

Annak ellenére, hogy a frame-rendszer nem ortogonális, a frame-sorfej-téssel visszanyerhető az eredeti  

függvény. Csupán annyi a különbség az ortogonális sorokkal szemben, hogy egy másik frame segítségével 

képezzük a frame-együtthatókat, mint amivel a sorfejtést állítjuk elő. 

4.39. Tétel Ha  Hilbert-tér és  frame -ban az  frame-konstansokkal, akkor 

 is frame az  frame-kons-tan-sokkal. Továbbá minden -ra 

 

és 

 

mindkét sor feltétel nélkül konvergens -ban. 

4.40. Definíció Az  frame-et az  frame-hez tartozó kanonikus duális frame-nek 

ne-vezzük.  

Bizonyítás. A 4.31. Tételben láttuk, hogy  önadjungált. Ekkor  is az, hiszen, 

 

minden -ra. A frame-tulajdonság igazolásához alkalmazzuk a (141) egyenlőséget  helyett -

re: 

 

Most a (146) egyenlőtlenség miatt, 
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ami pontosan azt jelenti, hogy  frame az  frame-konstansokkal. Továbbá 

 

 korlátossága miatt, 

 

Mivel  és , ezért mindkét sor feltétel nélkül 

konvergens -normában. [QED] 

A (141) és (148) egyenlőséget külön is kiemeljük. 

4.41. Következmény Ha  Hilbert-tér és  frame, akkor 

 

és 

 

Ellentétben az ortonormált rendszer szerinti sorfejtéssel, a frame-sorfej-tésnél az együtthatók általában nem 

egyértelműek. De az  e-gyütt-hatók a következő minimalitási tulajdonsággal rendelkeznek. 

4.42. Tétel Tegyük fel, hogy  Hilbert-tér és  frame -ban. Ha 

 

valamely -re, akkor 

 

Egyenlőség akkor és csak akkor van, ha  minden -re. 

Bizonyítás. Ha  , akkor  és 

 

Hasonlóan 
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Ebből következik, hogy  és 

 

Egyenlőség pontosan akkor van, ha . [QED] 

A frame-sorfejtések együtthatóinak egyértelműségéről szól a következő tétel. 

4.43. Tétel Ha  Hilbert-tér és  frame -ban, akkor a követ-kező állítások ekvivalensek: 

1. Az  sorban az együtthatók egyértelműek. 

2.  szürjektív. 

3. Léteznek  konstansok, hogy  esetén 

 

4. Létezik  korlátos, injektív operátor, hogy , , ahol  teljes, 

ortonormált bázis. 

Bizonyítás. 

1. Először (a) és (b) ekvivalenciáját igazoljuk. (a) ekvivalens azzal, hogy  bijekció. Ebben az 

esetben a 4.27. Lemma miatt  sűrű és zárt -ben. Mivel , ezért 

.Megfordítva, a frame-tulajdonság miatt  injektív. Ha , akkor  injektív, szürjektív, 

 sűrű és zárt -ben. A 4.27. Lemma miatt  sűrű és zárt -ban,  injektív, vagyis 

 bijekció. 

2. Most azt igazoljuk, hogy . Valóban,  korlátos, ezért 

 

vagyis (c) jobb oldala teljesül. Másrészről  bijekció, ezért a Banach-féle nyílt leképezésekre 

vonatkozó tétel miatt  nyílt leképezés, azaz nyílt halmaz képe nyílt, ami ekvivalens azzal, hogy  

folytonos és így korlátos. Tehát, ha 

 

akkor 
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3. Igazoljuk, hogy . Legyen  teljes, ortonormált rendszer. Ekkor egy-értelműen 

léteznek  együtthatók, hogy 

 

Definiáljuk a  operátort a 

 

sorral. Ekkor  és 

 

vagyis  injektív. Hasonlóan 

 

ami alapján  korlátos. Nyilván  lineáris és  . 

4. Már csak annyit kell megmutatnunk, hogy . Ha  és  korlátos, injektív operátor, akkor 

 

pontosan akkor, ha 

 

Tehát az együtthatók egyértelműek. 

Ezzel a tétel bizonyítása teljes. [QED] 

Megjegyezzük, hogy a 4.39. Tétel figyelembe vételével (c) azt jelenti, hogy  Riesz-bázis -ban 

(lásd 3.25. Definíció). 

4.44. Állítás Ha  szoros frame a  Hilbert-térben az  konstanssal és  

minden -re, akkor  ortonormált bázis. 

Bizonyítás. A frame-tulajdonságot felírva -re: 
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Következésképpen , , tehát a rendszer ortonormált. Ebből az állítás már adódik, mivel a 

frame bázist alkot. [QED] 

5.6. 4.6 Gábor-frame-ek 
 

Az előző fejezetben az egyszerűség kedvéért -t használtuk indexhalmazként. Könnyen látható, hogy 

bármilyen megszámlálható halmaz is lehetett vol-na az indexhalmaz. Ebben a fejezetben a  halmazt fogjuk 

használni. A magyar Gábor Dénes egy kérdéséből kiindulva most azt fogjuk vizsgálni, hogy egy adott függvény 

eltoltjainak és moduláltjainak a segítségével rekonstruálható-e bármely függvény egy alkalmas sorfejtéssel. 

4.45. Definíció Legyen ,  ablakfüggvény és . Ekkor a 

 

rendszert Gábor-rendszernek nevezzük. Ha  frame, akkor Gábor-frame-nek nevezzük -ben. 

Az előző fejezetben vizsgált frame-operátor definíciójához hasonlóan beve-zetjük a Gábor-operátort. 

4.46. Definíció Az  

 

operátort Gábor-operátornak nevezzük, ha a sor -normában konvergens. Ha a  rendszer 

Gábor-frame, akkor a hozzátartozó Gábor-operátort Gábor-frame-operátornak is nevezzük. 

Azt már láttuk az előző fejezetben, hogy a Gábor-frame-operátor jól de-fi-niált minden -re és a sor 

feltétel nélkül konvergens -ben. A Gábor-operátort a következőképpen is felírhatjuk: 

 

illetve 

 

Itt a 4.2 Állításban megfogalmazott 

 

azonosságot használtuk. 

4.47. Tétel Ha  és  Gábor-frame -ben, akkor lé-tezik , hogy 

 Gábor-frame, és minden  felírható 
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alakban, feltétel nélküli konvergenciával -ben. Továbbá, 

 

és 

 

Bizonyítás. Először azt látjuk be, hogy a frame-operátor  fel-cse-rél-hető az  idő-frekvencia 

eltolásokkal ( ). A frame-operátor definíciója miatt, 

 

Könnyen látható, hogy 

 

és 

 

Tehát 

 

Ebből következik, hogy 
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így  valóban felcserélhető az idő-frekvencia eltolásokkal. Hasonlóan,  is felcserélhető az idő-frekvencia 

eltolásokkal, hiszen  helyett -et írva 

 

és 

 

adódik. Ez alapján 

 

ahol . Mivel 

 

a kanonikus duális frame, ezért  Gábor-frame. A tétel többi része következik a 4.39. Tételből. [QED] 

4.48. Definíció Ha (150) teljesül, akkor  a  duális ablaka,  a -hoz tartozó duális 

Gábor-frame. A  függvényt kanonikus duális ablaknak ne-vezzük, az általa generált frame-et pedig 

kanonikus duális Gábor-frame-nek. 

Kanonikus duális ablakokra  és  függvényében a 11. ábrában láthatunk példát. 

 

Az előző tételben tulajdonképpen csak annyit kellett bizonyítani, hogy a  Gábor-frame-hez tartozó 

kanonikus duális frame is Gábor-frame, azaz egy alkalmas  függvény által generált Gábor-rendszer. 

Megjegyezzük, hogy a duális ablak, illetve a duális Gábor-frame nem egyértelmű. A Gábor-frame-operátor 

definíciójában és a (150) egyenlő-ségben a két szumma felcserélhető. 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 192  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4.49. Tétel Tegyük fel, hogy   és 

 

feltétel nélkül -normában. Ekkor minden -re létezik , hogy 

 

Továbbá 

 

feltétel nélkül -normában. 

Bizonyítás. A feltétel nélküli konvergencia definíciója alapján tetszőleges -ra létezik  véges 

halmaz, hogy 

 

bármely véges  halmazra. Válasszuk meg -t és -t úgy, hogy 

. Legyen  tetszőleges véges halmaz,  és 

. Mivel  és  diszjunktak (lásd a 12. ábrát), ezért 
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hiszen . Ha , akkor minden -ra létezik  úgy, hogy minden -ra 

 

vagyis a Cauchy-féle konvergenciakritérium alapján a  sor konvergens -ben. Jelöljük ennek a 

sornak az összegét -val. 

A feltétel nélküli konvergencia igazolásához az előző képletben válasszuk meg -t úgy, hogy 

 véges legyen. Ekkor 

 

Az utolsó lépésben a (151) egyenlőtlenséget használtuk, hiszen könnyen láthatóan . A 

második tagnál  végességét és a (152) egyenlőtlenséget használva 

 

Mindezek alapján a  sor feltétel nélkül konvergál -hez -nor-mában. [QED] 
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4.50. Következmény Tegyük fel, hogy , ,  Gábor-frame -ben és 

legyen  a kanonikus duális ablak. Ekkor 

 

és 

 

mindkét sor feltétel nélkül konvergál -ben. 

A következő eredmény azt mutatja, hogy a Gábor-frame-operátor inverze a kanonikus duális ablakhoz tartozó 

frame-operátor. 

4.51. Következmény Legyen ,  Gábor-frame -ben és  a 

kanonikus duális ablak. Ekkor 

 

feltétel nélküli konvergenciával -ben. 

Bizonyítás. Felhasználva, hogy  korlátos, önadjungált, lineáris és felcserélhető az idő-frekvencia 

eltolásokkal, 

 

ami bizonyítja az állítást. [QED] 

A Gábor-transzformált segítségével átfogalmazzuk a 4.47. Tételt. 

4.52. Következmény Legyen ,  Gábor-frame -ben és  a 

kanonikus duális ablak. Ekkor 

 

feltétel nélkül konvergens -ben. 

Jegyezzük meg, hogy a trigonometrikus Fourier-sorok nem konvergálnak általában feltétel nélkül -ben 

. 
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4.53. Megjegyzés  esetén 

 

feltétel nélkül konvergens -ben. 

Továbbá ,  esetén 

 

feltételesen konvergens -ben, azaz létezik átrendezés, ami nem konvergál -hez. 

A többváltozós Fourier-sorok elméletében különbözőképpen vehetjük az összegeket, vehetünk például 

téglalapos vagy körös összegzést is. Ennek mintájára vezessük be a Gábor-sorokra a téglalapos és körös 

összegzést az 

 

és 

 

képletekkel. 

4.54. Következmény Legyen ,  Gábor-frame -ben és  a 

kanonikus duális ablak. Ekkor 

 

-ben. 

Bizonyítás. A 4.47. Tételből és a feltétel nélküli konvergenciából követ-kezik. [QED] 

5.7. 4.7 Wiener-amalgámterek 
 

Az eddigi eredményeinkben sokszor használtuk függvények periodizálását. Ezért nem meglepő, ha ennek 

segítségével függvénytereket is bevezetünk. 

4.55. Definíció Az  függvény benne van a   Wiener-amalgámtérben, ha 

 

 és/vagy  esetén a normát a szokásos módon megváltoztatjuk. Külön kiemeljük a , 

 esetet: 
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A  teret Wiener-térnek is nevezzük. Ezt a teret gyakran fogjuk alkalmazni a Gábor-

analízisben. A Wiener-tér bevezetésének motivációja, hogy a Gábor-transzformált lokalitása miatt szükség van 

loká-lisan értelmezett térre. A Wiener-tér normáját az alábbi képlettel is megadhatjuk:   

 

Azt mondhatjuk, hogy  elemei lokálisan -ben, globálisan -ben vannak. Vegyük észre, 

hogy  esetén  megegyezik az  térrel, 

 

A Wiener-amalgámterek egymáshoz való viszonyáról szól a következő tétel. 

4.56. Tétel Ha  és , akkor 

 

és 

 

Ha  és , akkor 

 

és 

 

Bizonyítás. Mivel 

 

ezért 

 

Hasonlóan, 

 

és 
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Ha valamelyik a  indexek közül végtelen, akkor is hasonlóan igazolhatóak az 

egyenlőtlenségek. [QED] 

Mi leginkább az alábbi eredményt fogjuk használni. 

4.57. Következmény Ha , akkor 

 

Továbbá  sűrű -ben, ha . 

Bizonyítás. Az előző tétel alapján 

 

Az egyenlőtlenségre direkt bizonyítás is könnyen adható.  esetén az állítás triviális. Ha , 

akkor 

 

Mivel könnyen láthatóan , ezért  sűrű -ben, ha . [QED] 

4.58. Megjegyzés Hasonlóan igazolható, hogy 

 

és 

 

A Wiener-tér segítségével megfogalmazhatjuk a Poisson-formula (lásd 2.50. Tétel) egy természetes 

általánosítását. 

4.59. Tétel ( {Poisson szummációs formula}) Ha , akkor 
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abszolút konvergenciával. 

Bizonyítás. Először is az előző következmény alapján , ezért  és . 

Mivel integrálható függvény Fourier-transz-formáltja és inverz Fourier-transzformáltja is foly-to-nos, ezért  

és  is foly-tonos. 

Könnyen látható, hogy  esetén 

 

Ez az összeg a Weierstrass-tétel miatt egyenletesen konvergens a  intervallumon minden -

re, ahol  tetszőlegesen kicsi lehet. Így az összeg minden kompakt halmazon is egyenletesen 

konvergens. 

 folytonossága és az egyenletes konvergencia miatt 

 

is folytonos minden kompakt intervallumon, így az egész -en is. Azt kell még megmutatni, hogy 

 véges. De ez azonnal látszik a 

 

egyenlőtlenségből. Ebből már következik a tétel, hiszen a 2.50. Tétel összes feltételét ellenőriztük. [QED] 

Megjegyezzük, hogy ha , akkor még nem biztos, hogy . Egy függvény eltoltjának a 

-normája becsülhető az eredeti függvény normájával. 

4.60. Lemma Ha , akkor 

 

Bizonyítás. 

 

Mivel , ezért 

 

ami igazolja a lemmát. [QED] 
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Az  függvényből vett egyenletes minták összege becsülhető a függ-vény Wiener-normájával. 

4.61. Lemma Ha  és , akkor 

 

Bizonyítás. Vegyük észre, hogy azon -ek száma, amelyekre , legfeljebb . Hasonlóan 

azon -ek száma, amelyekre , becsülhető -gyel. Ekkor 

 

ami igazolja a lemmát. [QED] 

Ha a szummán belül vesszük a végtelen normát, akkor is igaz marad a lemma. 

4.62. Lemma Ha  és , akkor 

 

Bizonyítás. Vegyük észre, hogy 

 

Ha , akkor . Az előző lemmához hasonlóan legfeljebb  

darab  létezik, amelyekre . Ezért 

 

ami igazolja a lemmát. [QED] 

Ugyanígy igazolható az alábbi lemma is. 

4.63. Lemma Ha ,  és  tetszőleges, akkor 
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5.8. 4.8 A Gábor-operátor 
 

Ebben a fejezetben nem frame-ekkel foglalkozunk, hanem általános Gábor-rendszerekkel. Azonban cserébe 

feltesszük, hogy . Először egy olyan eszközt mutatunk, amivel eldönthetjük, hogy egy operátor 

korlátos-e -ből -be, illetve -ből -be. 

4.64. Tétel ( {Schur-teszt}) Legyen  és  a  duális indexe, azaz . 

1. Tegyük fel, hogy az  sorozatra 

 

és 

 

Definiáljuk az  operátort (vagy végtelen mátrixot) az 

 

képlettel, ahol  is egy sorozat. Ekkor az  operátor korlátos és 

 

2. Tegyük fel, hogy  mérhető függvény -en, 

 

és 

 

Most az  operátort az 

 

képlettel definiáljuk. Ekkor az  operátor korlátos és 

 

Bizonyítás. 

1. Alkalmazzuk a Hölder-egyenlőtlenség diszkrét változatát, 
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Ez alapján 

 

ami már igazolja a tétel első részét. Könnyen látható, hogy  vagy  esetén is jó a bizonyítás. 

2. bizonyítása hasonló. Most a Hölder-egyenlőtlenség folytonos vál-tozatát használjuk, 

 

és így 

 

Ezzel igazoltuk a Schur-tesztet. [QED] 

Természetesen (a)-ben  helyett bármilyen megszámlálható számosságú indexhalmaz választható. 

4.65. Definíció A  Gábor-rendszerre vonatkozó együttható- és re-konstrukciós operátort a 

exegyüttható-operátor exrekonstrukciós operátor   
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és 

 

képletekkel definiáljuk, ahol  sorozat véges sok nem nulla taggal rendelkezik. 

Korábban bizonyítottuk, hogy egy frame által definiált együttható- és rekonstrukciós operátorok korlátosak. 

Vagyis  és  is korlátos, ha-csak  Gábor-frame. Azonban most nem tesszük fel, hogy 

 frame, mert ebben a fejezetben általános Gábor-rendszereket vizsgálunk. Azt fogjuk bizonyítani, 

hogy  korlátos, ha . Ebből már az is következik, hogy  is korlátos, hiszen a 4.30. Tétel miatt 

. Továbbá ekkor 

 

Emlékeztetünk rá, hogy a Gábor-operátort az  

 

képlettel definiáltuk 4.46. Definícióban. A következő tétel miatt általános Gábor-rendszerekre ez utóbbi 

definícióban a sor feltétel nélkül -nor-mában konvergens lesz. 

4.66. Tétel Tegyük fel, hogy  és . Ekkor  kiterjeszt-hető  korlátos 

operátorrá, 

 

feltétel nélkül -normában bármely -re. Továbbá 

 

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy  véges sorozat és legyen . Azt kell belátni, hogy 

 

egy alkalmas  konstanssal. Először átalakítjuk -et. Mivel csak véges sok  van, ami nem nulla, ezért 

 

ahol 
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Vegyük észre, hogy csak véges sok -re kell összegeznünk, így  trigono-metrikus polinom és  szerint 

periodikus. Mivel  orto-normált rendszer, ezért a Parseval-egyenlőség miatt 

 

Számoljuk ki  -normáját úgy, hogy a (154) alakot összeszorozzuk a konjugáltjával. Mivel csak véges 

sok  van, ami nem nulla, ezért 

 

Helyettesítsünk  helyett -t: 

 

Az -ben való összegzés és az integrál felcserélhető, hiszen 

 

Jegyezzük meg, hogy , így . A (157)-ben szereplő sor abszolút 

konvergens és majdnem mindenütt véges, vagyis konvergens is. Tehát az 
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összeg majdnem mindenütt jól definiált. Ezekből következik, hogy 

 

Az utolsó lépésben az összegzések és az integrál felcserélhető, mert csak véges sok -tól különböző  

létezik. 

Definiáljuk az  operátort, ahogy a Schur-lemmában tettük. Legyen 

 

és 

 

ahol  egy sorozat. Igazoljuk először, hogy 

 

minden -re. Valóban, az összegzések felcserélésével 

 

A 4.61. és a 4.60. Lemma alapján 



 Wavelet- és Gábor-transzformált  

 205  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Mivel , ezért 

 

is teljesül minden -re. A Schur-teszt szerint  korlátos operátor minden 

-re és majdnem minden -re és 

 

Alkalmazzuk a Hölder-egyenlőtlenséget (161) integrandusára: 

 

Vegyük észre, hogy a -ban vett összegzés nem más, mint az  operátor alkalmazva az  

sorozatra. Tehát 

 

és 

 

Mivel  korlátos operátor, ezért (164) miatt 
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Ebből, valamint a (156) és (161) egyenlőtlenségből következik, hogy 

 

Ezután  egyértelműen kiterjeszthető  korlátos operátorrá, ahogy a 4.30. Tételben. A 

feltétel nélküli konvergencia ugyanúgy adódik, ahogy a 4.37. Következményben (lásd még a 4.38. Megjegyzést 

is), hiszen ott csak annyit használtunk ki, hogy  korlátos operátor. [QED] 

4.67. Következmény Tegyük fel, hogy  és . Ekkor  és 

 korlátos operátorok, melyekre 

 

és 

 

4.68. Következmény Ha  és , akkor ,  és  operátorok korlátosak és 
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Bizonyítás. Tegyük fel újból, hogy  véges sorozat. Legyen  és vegyük a Fourier-

transzformáltját, 

 

ahol 

 

Nyilvánvaló, hogy . Mivel -beli függvény 2-es normája megegyezik a Fourier-transzformáltja 

2-es normájával, ezért 

 

Ezután a  operátor egyértelműen kiterjeszthető  korlátos operátorrá, ahogy az előző 

tételben. [QED] 

5.9. 4.9 Walnut-reprezentáció 
 

A Walnut-reprezentáció alapvető fontosságú a Gábor-analízisben. Azt fogjuk igazolni, hogy -et a Gábor-

sorfejtés helyett az ,  és  eltoltjaiból álló sor összegeként is megkaphatjuk. Először általánosítjuk egy 

kicsit a Gábor-operátor definícióját: a 4.46. Definícióhoz képest két különböző ablakfügg-vényt engedünk meg. 

4.69. Definíció Az 

 

operátort is Gábor-operátornak nevezzük.  

4.70. Tétel Tegyük fel, hogy  és . Ha  korlátos operátor, 

akkor  is korlátos operátor, és a definiáló sora feltétel nélkül konvergens -

normában. 

Bizonyítás. A 4.37. Következmény és a 4.38. Megjegyzés alapján 
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feltétel nélkül -normában bármely -re. Nyilván 

 is korlátos, és hasonló igaz a  által definiált operátorokra. A tétel az 

 képletből következik. [QED] 

Megjegyezzük, hogy a  feltétel még nem biztosítja a , illetve  korlátosságát. 

A Walnut-reprezentációhoz szükségünk lesz az úgynevezett korrelációs függvényekre, amelyek  és  

eltoltjaiból állnak. 

4.71. Definíció Adott  és  esetén a 

 

függvényeket korrelációs függvényeknek nevezzük.  

Mivel a Hölder-egyenlőtlenség miatt , ezért a 2.44. Lemma alapján  definíciója értelmes 

és . 

4.72. Tétel (Általános {Walnut-reprezentáció}) Legyen ,  és 

 korlátos operátor. Ekkor az 

 

Gábor-operátor minden  kompakt tartójú függvényre felírható 

 

alakban, ahol a jobb oldali sor majdnem mindenütt konvergens. 

Bizonyítás. A 4.70. Tétel alapján az  sora feltétel nélkül konvergens -ben. A 4.49. Tétel miatt 

először össze-gezhetünk -ben, aztán -ban: 

 

ahol 
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. Mivel  korlátos, ezért 

 

Vegyük észre, hogy  egy  szerint periodikus trigono-metrikus sor és . Mivel 

 ortonormált rendszer, ezért a Parse-val-egyenlőség miatt 

 

Mivel , ezért a Carleson-tétel (2.11. Tétel) alapján 

 

majdnem mindenütt és -normában. Alkalmazzuk a Poisson szum-mációs formulát (2.54. Tétel) az 

 függvényre. A (167) egyenlőség miatt 

 

Ekkor 

 

majdnem minden -re. Helyettesítsük ezt az egyenlőséget a (165) egyenlőségbe: 

 

majdnem minden -re. Jegyezzük meg, hogy a két szumma felcserélhető, mivel  kompakt tartójú, és 

így az -ben való összegzés véges. [QED] 

Ha , akkor erősebb eredményeket is kaphatunk. A 4.66. és 4.70. Tétel miatt ekkor 

 és  operátorok korlátosak. Továbbá az  sora feltétel 

nélkül -normában konvergens és a két szumma felcserélhető (lásd 4.49. Tétel és 4.50. Következmény). 

Könnyen látható, hogy ebben az esetben a 4.67. Következmény megfelelője is igaz marad az  operátorra. 
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4.73. Következmény Tegyük fel, hogy  és . Ekkor  

korlátos operátor és 

 

Ebben az esetben  nemcsak eleme az  térnek, hanem korlátos is. 

4.74. Lemma Ha  és , akkor  és 

 

Bizonyítás. Először igazoljuk, hogy . Valóban, 

 

, hiszen a 4.61. Lemma miatt 

 

Tehát 

 

A 4.63. Lemma alkalmazása után láthatjuk, hogy 
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ami pontosan a bizonyítandó állítás. [QED] 

Most készen állunk a Gábor-analízis egyik alapvető tételének, a Walnut-reprezentációnak a kimondására, ami a 

4.72. Tétel egy speciális esete. 

4.75. Tétel ( {Walnut-reprezentáció}) Ha  és , ak-kor 

 

minden -re, ahol a jobb oldali sor abszolút konvergens -ben és majdnem mindenütt is. 

Bizonyítás. A  feltétel és a 4.66. Tétel miatt a  operátorok korlátosak -ből -

be. Tehát a 4.72. Tétel alapján 

 

majdnem minden -re, ha  kompakt tartójú függvény. Jelöljük a jobboldali operátort -vel: 

 

Ez az operátor jól definiált, ha  kompakt tartójú függvény, hiszen ekkor az összeg véges. Az előbb 

láttuk, hogy ilyen függvényekre 

 

Most megmutatjuk, hogy  minden -re is jól definiált, a -t definiáló sor abszolút konvergens 

-ben, és  korlátos operátor -ből -be. Valóban,  és a 4.74. Lemma miatt 

 

minden -re. A 4.73. Következmény alapján  is korlátos operátor. Tehát 

 és  mindegyike korlátos -en, és a kompakt tartójú -beli függvények alterén megegyeznek. 

Mivel ez egy sűrű altér -ben, ezért a (168) egyenlőség minden -re teljesül. Mivel a -t 

definiáló sor abszolút konvergens, ezért konvergens is majdnem mindenütt. [QED] 

4.76. Megjegyzés Hasonlóan igazolható, hogy  kor-látos operátor minden -

re és 
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Továbbá a  operátor definiáló sora abszolút konvergens -ben és majdnem mindenütt is. Könnyen 

következik az is, hogy ez a sor feltétel nélkül is konvergens -ben. 

5.10. 4.10 Gábor-frame-ek létezése 
 

Az eddigiekben már sok tulajdonságot bizonyítottunk Gábor-frame-ek-ről, azonban azt, hogy egyáltalán 

léteznek-e, még nem vizsgáltuk. Ezt a fejezetet a Gábor-frame-ek létezésének szenteljük. 

4.77. Tétel Tegyük fel, hogy  és  valamely -ra. Ha  és , 

akkor 

 

ahol  a frame-operátor. Továbbá  Gábor-frame az  és  konstansokkal akkor és 

csak akkor, ha 

 

majdnem minden -re, ahol . Ezenkívül a  Gábor-rendszer szoros frame 

akkor és csak akkor, ha 

 

majdnem minden -re. 

Bizonyítás.Mivel , alkalmazhatjuk a 

 

korrelációs függvényeket és az 

 

Walnut-reprezentációt, ahol a jobb oldali sor minden  függvényre abszolút konvergens -ben 

és majdnem mindenütt is (lásd 4.75. Tétel). Ha , akkor 

 

Ez üres, ha , és -mértékű ha , így  majdnem mindenütt, ha . Tehát 
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A -re vonatkozó képlet alapján 

 

Ha teljesül (173), azaz  majdnem minden -re, akkor 

 

azaz 

 

Másrészről, mivel , ezért a 4.66. Tétel és a 4.67. Következmény alapján  

korlátos operátor, és a sor feltétel nélkül konvergál -ben. Következésképpen 

 

minden -re. Az utóbbi két egyenlőtlenséget összevetve 

 

ami azt jelenti, hogy  Gábor-frame az  és  konstansokkal. 

Fordítva, tegyük fel, hogy  Gábor-frame az  és  konstansokkal, azaz, hogy az előző 

egyenlőtlenség teljesül. Ekkor az előzőekhez hasonlóan, 

 

Átrendezve a jobb oldalt azt kapjuk, hogy 

 

minden  függvényre. Ha  egy pozitív mértékű halmazon, akkor válasszuk -

et úgy, hogy ezen halmaz egy véges, pozitív mértékű részhalmazán , különben . Ekkor az előző integrál 

nyilván negatív, ami ellentmondás, tehát  majdnem mindenütt. Az  majdnem mindenütt 

egyenlőtlenség is hasonlóan látható. A szoros frame-re vonatkozó állítás ezekből már következik. [QED] 

Megjegyezzük, hogy az  feltételt csak ott használtuk, hogy teljesülhessen (173) bal oldala, hiszen 

 esetén nyilván  pozitív mértékű halmazon. 

4.78. Következmény Az előző tétel feltételei mellett  kanonikus duális ablakfüggvénye 
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Bizonyítás. Tudjuk, hogy 

 

amit bizonyítani akartunk. [QED] 

Könnyű látni, hogy az optimális frame-konstansokat az 

 

és 

 

képletekkel lehet megadni. 

4.79. Megjegyzésent 

1. Ha  és , akkor az előző tétel feltétele azt jelenti, hogy  majdnem 

mindenütt, vagyis  nem lehet folytonos. A 4.77. Tétel alapján, ha , akkor  frame, vagy 

speciálisan  szoros frame. 

2. Ha , akkor  nemcsak szoros frame (a) alapján, hanem a 4.44. Állítás miatt 

ortonormált bázis is -ben. 

Vegyük észre, hogy az előző tételben . Később látni fogjuk, hogy ez nem véletlen. Most azonban azt 

fogjuk igazolni, hogy ha  és  elég kicsi, akkor  Gábor-frame lesz -ben. 

A korrelációs függvény -tól és -tól való függését is feltüntetjük a követ-kező jelölésben:  

 

A következő lemmában azt igazoljuk, hogy a   korrelációs függvények elég kicsik, ha  is elég 

kicsi és . 

4.80. Lemma Ha  és , akkor 

 

Bizonyítás. Mivel , ezért minden -ra létezik  véges halmaz, hogy 
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Legyen 

 

és 

 

Ekkor 

 

Legyenek továbbá 

 

 

és 

 

A 4.74. Lemma alapján 

 

és 

 

Mivel , ezért 

 

 definíciójából következik, hogy , ezért ha 

 

és , akkor 
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majdnem minden -re, azaz 

 

Tehát 

 

ha , ami már bizonyítja a lemmát. [QED] 

Most megfogalmazzuk azt a tételt, hogy ha  és  elég kicsi, akkor  Gábor-frame lesz 

-ben. 

4.81. Tétel (Walnut)exWalnut-tétel Tegyük fel, hogy ,  és 

 

majdnem minden -re, ahol . Ekkor létezik , hogy  Gábor-

frame minden -ra. 

Pontosabban, ha  olyan, hogy 

 

minden -ra, akkor  Gábor-frame minden -ra. 

Bizonyítás. Emlékeztetünk rá, hogy 

 

Ha (177) teljesül, akkor -t nyilván választhatjuk a lehető legnagyobbnak is: 

 

A lemma miatt létezik , hogy 

 

minden -ra. A Walnut-reprezentáció alapján 
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Itt a szummát és az integrált felcserélhettük, mert a Walnut-reprezentációban a sor abszolút konvergens -

ben. A 4.77. Tétel bizonyításában láttuk, hogy 

 

A háromszög-egyenlőtlenség miatt 

 

Mivel 

 

ezért 

 

Más szóval 

 

minden -re, vagyis a frame-ekre vonatkozó alsó becslés teljesül. 

A felső becslés a (169) egyenlőtlenség miatt az 
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formulából adódik. [QED] 

Megjegyezzük, hogy a frame-konstansokat az 

 

és 

 

képletekkel lehet megadni. 

Az előző tétel feltételei mellett  is Gábor-frame-et generál. 

4.82. Tétel Tegyük fel, hogy  kielégíti az előző tétel feltételeit. Ekkor  mellett  

is Gábor-frame minden -ra. 

Bizonyítás. Az előző tétel alapján  valóban Gábor-frame minden -ra. Az 

 

frame-operátor indexében most feltüntetjük az  számokat. Vegyük mind-két oldal Fourier-transzformáltját 

és alkalmazzuk a 2.23. Tételt: 

 

Ebből következik, hogy 

 

Mivel  Gábor-frame minden -ra, ezért 

 

minden -re, ami azt jelenti, hogy 

 

minden -re. Következésképpen  is Gábor-frame minden -ra. [QED] 
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Most a 4.81. Tétel megfordításával foglalkozunk. Ehhez először igazoljuk, hogy ha  korlátos 

operátorok, akkor  korlátos függvény. Emlékeztetünk rá, hogy a 4.74. Lemmában láttuk, hogy a 

 feltételből, ami biztosítja  korlátosságát, már következik, hogy  korlátos. Most tehát 

részben általáno-sítjuk ezt a lemmát. 

4.83. Tétel Ha ,  és  korlátos operátorok, akkor minden 

-re 

 

Bizonyítás. Az 

 

egyenletet (lásd 4.81. Tétel) szorozzuk be a  függvénnyel skalá-risan: 

 

ahol  kompakt tartójú függvény és . Ezek a skalárszor-zatok értelmesek, mert 

 korlátossága miatt . 

Legyenek ezután az  függvények tartói a  intervallumnak részei, továbbá  

tetszőleges. Írjuk fel az előző egyenlőséget -re és -ra: 

 

Mivel  korlátos, ezért 

 

ahol . A  és  tartói diszjunktak, ha . Ezért a (178) jobb oldalán lévő 

összegben feltehetjük, hogy : 
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. A (178) és (179) egyenlőtlenség alapján 

 

ahol . Jelöljük egy pillanatra a baloldali funkcionált -val, pontosabban legyen 

 

Ekkor  korlátos funkcionál, amelyre 

 

Másrészről 

 

Az  terek dualitásáról szóló 1.5. Tétel miatt 

 

Figyelembe véve a (181) egyenlőtlenséget láthatjuk, hogy 

 

Minden -hoz létezik  Lebesgue-mérhető halmaz, hogy  és 

 

minden -re. Feltehető, hogy ez utóbbi -norma nem , és így elég kicsi  esetén a jobb oldal pozitív. 

Alkalmazzuk a (182) egyenlőtlenséget az 

 

függvényre. Ekkor nyilvánvalóan  és így 
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A (183) egyenlőtlenségből következik, hogy 

 

Mivel ez minden -ra teljesül, ezért 

 

Itt az  tetszőleges, ami alapján 

 

azonnal következik. [QED] 

Lássuk akkor a 4.81. Tétel megfordítását. 

4.84. Következmény Ha  és  Gábor-frame az ,  konstansokkal, akkor 

 

majdnem mindenütt. 

Bizonyítás. Alkalmazzuk a (178) egyenlőséget az  és  függvényekre az , 

 számokkal: 

 

Ha  Gábor-frame az ,  konstansokkal, akkor a (174) egyenlőség alapján 
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Innen pedig az 

 

egyenlőtlenség ugyanúgy adódik majdnem minden -ra, mint a (176) egyenlőtlenségben. Hasonlóan 

alkalmazzuk most ugyanezen függvé-nyeket az ,  számokkal. Ekkor a bizonyítandó 

egyenlőtlenség majdnem minden -ra, azaz majdnem minden -re teljesül. [QED] 

5.11. 4.11 Janssen-reprezentáció 
 

Az  Gábor-operátor sorfejtésében az  függvény -re vonatkozó Gábor-együtthatóit szorozzuk a  idő-

frekvencia eltoltjaival. A Janssen-reprezentá-cióban az  operátort írjuk fel oly módon, hogy a  függvény 

-re vonatkozó Gábor-együtthatóit szorozzuk  idő-frekvencia eltoltjaival. 

4.85. Tétel ( {Janssen-reprezentáció}) Ha ,  és ,  korlátos 

operátorok, akkor 

 

majdnem mindenütt minden  kompakt tartójú függvényre. 

Bizonyítás. A 4.83. Tételben láttuk, hogy 

 

és  szerint periodikus. A Hölder-egyenlőtlenség miatt , mert . A Poisson 

szummációs formulát fogjuk erre a függvényre alkalmazni, amihez először számítsuk ki a  függvények 

Fourier-együtthatóit: 

 

A szumma és az integrál felcserélhető, mert 
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és így alkalmazható a Lebesgue-tétel. Innen egyrészről 

 

másrészről 

 

adódik, vagyis 

 

Mivel , ezért 

 

Tehát valóban alkalmazható a Poisson szummációs formula (2.54. Tétel): 

 

majdnem mindenütt. Az általános Walnut-reprezentáció (4.72. Tétel) alap-ján 

 

majdnem mindenütt minden  kompakt tartójú függvényre. [QED] 

Megjegyezzük, hogy a két szumma felcserélhető, ha  kompakt tartójú. Most kiterjesztjük az előző tételt 

minden -re. 

4.86. Tétel ( {Janssen-reprezentáció}) Tegyük fel, hogy ,   és 

 korlátos operátorok. Ha 

 

akkor 

 

minden -re, ahol a jobb oldali sor majdnem mindenütt és abszolút konvergens -ben. 
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Bizonyítás. Az előző tétel miatt 

 

majdnem mindenütt minden  kompakt tartójú függvényre. Jelöl-jük a jobboldali operátort -val: 

 

Ekkor  minden -re jól definiált, az -t definiáló sor abszolút konvergens -ben, és  

korlátos operátor -ből -be. Valóban, 

 

minden -re. Az előbb láttuk, hogy 

 

minden  kompakt tartójú függvényre. Mivel ezek a függvé-nyek mindenütt sűrűn vannak -

ben és az ,  operátorok korlátosak -ből -be, ezért az előző egyenlőtlenség minden 

-re teljesül. A majdnem mindenütt való konvergencia következik az abszolút konvergenciából. 

[QED] 

4.87. Megjegyzés Hasonlóan igazolható, hogy  kor-látos operátor minden -

re és 

 

Továbbá az  operátor definiáló sora majdnem mindenütt, abszolút és feltétel nélkül konvergens -ben. 

Emlékeztetünk rá, hogy ha  Gábor-frame, akkor létezik  duális ablak, vagy  

duális Gábor-frame, hogy 

 

minden -re. A duális ablak nem egyértelmű, de tudjuk, hogy  
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egy duális ablak, amit kanonikus duális ablaknak nevezünk. A következő tételben szükséges feltételt adunk arra, 

hogy  duális ablak legyen. 

A (185) egy erős feltétel, amely az úgynevezett Feichtinger-térrel kapcsolatos (lásd 4.129. Következmény), és 

amely akkor sem biztos hogy teljesül, ha . Azonban, ha a  függvény a  duális ablaka, akkor 

az alábbi tétel miatt triviálisan teljesül. 

4.88. Tétel (Wexler-Raz)exWexler-Raz-tétel Tegyük fel, hogy ,  és 

 korlátos operátorok. Ekkor a következő feltételek ekvivalensek: 

1.  minden -re, 

2.  minden -re. 

Emlékeztetünk rá, hogy 

 

Bizonyítás. -ből következik az , hiszen a Janssen-reprezentáció (lásd a 4.86. Tételt) alapján 

 

minden -re. 

Megfordítva, tegyük fel, hogy teljesül , azaz 

 

Ennek alapján 

 

ha  és . Most alkalmazzuk a jobb oldalon az általános Walnut-reprezentációt a 

 függvényre és vegyük figyelembe a (178) egyenlőséget és az utána következő számításokat: 

 

azaz 

 

A dualitási tételt használva, 
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más szóval 

 

minden -ra. Innen következik, hogy 

 

majdnem minden -ra. Mivel  tetszőleges volt, ezért 

 

majdnem minden -re. A Poisson szummációs formula alapján a (184) egyenlőségben láttuk, hogy 

 

A Fourier-együtthatók egyértelműsége miatt 

 

ami igazolja a tételünket. [QED] 

Az előző tétel  feltétele már biztosítja azt, hogy  Gábor-frame legyen. 

4.89. Tétel Tegyük fel, hogy ,  és  korlátos operátorok. Ha 

 

akkor  és  is Gábor-frame. 

Bizonyítás. Mivel , ezért mindkét oldal adjungáltját véve, 

 

ahol  az identitás operátort jelöli. Azaz a tétel feltétele ekvivalens azzal, hogy  minden 

-re. Következésképpen elég azt igazolni, hogy  Gábor-frame. 

A  operátorok korlátossága, illetve  miatt 
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ami a frame definíciójában az alsó becslés. A felső becslés az 

 

egyenlőtlenségből adódik. [QED] 

4.90. Következmény Ha , akkor a  Gábor-rendszer szoros frame akkor és csak akkor, ha 

 

ortogonális rendszer. Ekkor a frame-konstans . 

Bizonyítás. Könnyen látható, hogy a Wexler-Raz-tétel (4.88. Tétel)  feltétele úgy is felírható, hogy 

 

Ha , akkor a jobb oldalon az exponenciális függvény , különben pedig a bal oldal , tehát 

 

minden -re. 

Ha  szoros frame, akkor a 4.31. Tétel alapján a frame-operátor az identitás konstansszorosa, 

pontosabban 

 

minden -re, ahol  a frame-konstans. A Wexler-Raz-tételt és a (186) egyenlőséget a  és  

függvényekre alkal-mazva arra következte-tünk, hogy 
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ami azt jelenti, hogy  ortogonális rendszer. Ha  és , akkor láthatjuk, hogy 

. 

Megfordítva, tegyük fel, hogy  ortogonális rendszer. Ekkor a Janssen-reprezentációt 

felírva 

 

minden -re. Ezért a (174) egyenlőség alapján 

 

amiből már következik, hogy  szoros frame az  frame-konstanssal. [QED] 

A (186) tulajdonságot úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a  és  rendszerek 

biortogonálisak. 

A következő, bizonyítás nélkül közölt tétel általánosítja a 4.90. Következményt. 

4.91. Tétel Ha , akkor a  Gábor-rendszer frame akkor és csak akkor, ha  

Riesz-bázis a  lineáris burkának a lezártjában. 

5.12. 4.12 Gábor frame-ek sűrűsége 
 

A fejezet első tételében szükséges feltételt adunk a Gábor-frame-ek létezésére. 

4.92. Tétel Ha  és  Gábor-frame, akkor . 

Bizonyítás. Ha  Gábor-frame, akkor alkalmazzuk a Wexler-Raz-tételt a  kanonikus 

duális ablakra: 

 

-t nyilvánvalóan felírhatjuk a 

 

alakban. Másrészről a frame-sorfejtést alkalmazva 

 

A 4.42. Tételben láttuk, hogy a különböző frame-sorfejtések együtthatói közül a frame-együtthatók 

minimálisak: 
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amiből következik, hogy . [QED] 

A következő tételt bizonyítás nélkül közöljük. 

4.93. Tétel Ha , akkor  Riesz-bázis pontosan akkor, ha  Gábor-frame és 

. 

4.94. Következmény Ha , akkor  ortonormált bázis pontosan akkor, ha  szoros 

frame,  és . 

Bizonyítás. Ha  ortonormált bázis, akkor Riesz-bázis is, és az előző tétel alapján . Nyilván 

 szoros frame és . 

Megfordítva, ha  szoros frame,  és , akkor a 4.90. Következmény miatt a frame-

konstans . A 4.44. Állítás befejezi a bizonyítást. [QED] 

4.95. Megjegyzés Az  feltétel sajnos nem elegendő ahhoz, hogy  Gábor-frame legyen. 

Tekintsük például a  függvényt. Ekkor  semmilyen -ra nem lehet frame, hiszen ha 

 tartója része a  intervallumnak, akkor  nem lehet benne  végtelen 

lineáris burkában. 

A szakirodalomban csak néhány  függvény esetén ismeretes szükséges és elégséges feltétel -ra, hogy 

 Gábor-frame legyen. Ezek közül egyet közlünk bizonyítás nélkül. 

4.96. Tétel Ha , akkor  Gábor-frame akkor és csak akkor, ha . 

5.13. 4.13 Gábor-transzformált modulációs terekben 
 

Ebben a fejezetben egy kitekintést nyújtunk, hogy hogyan lehet általánosítani a Gábor-frame-ekre vonatkozó 

tételeket. Idáig lényegében -ben vizsgál-tuk a Gábor-frame-eket. A tételek -re való kiterjesztése 

elég nehéz. Kézen-fekvőbb inkább a modulációs terekre ( ) a kiterjesztés. Először a két-változós 

Schwartz-függvényeket vezetjük be. 

4.97. Definíció Az  függvényt Schwartz-függvénynek nevez-zük, ha minden 

-re 

 

A Schwartz-függvények osztályát továbbra is -tel fogjuk jelölni. 

4.98. Tétel Rögzített  mellett 

 

Bizonyítás. Emlékeztetünk rá, hogy a Gábor-transzformáltat a 
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képlettel definiáltuk. Először megmutatjuk, hogy  esetén 

 

függvényre . Azt fogjuk igazolni, hogy 

 

minden -re és -re. Hasonlóan kaphatjuk az egyenlőtlenséget  deriváltjaira is, azaz 

-ra. Egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy . Ha , akkor . Ha , 

akkor . Minkét esetben . Mivel , ezért 

 

minden -re, ahol 

 

Ha , -t választjuk, akkor a tört pontosan , azaz bebizonyítottuk a kívánt egyenlőtlenséget. Ha 

, akkor az előző egyenlőtlenségben -t írva, 

 

ahol a tört itt is , ha . Tehát  valóban. Ezután  definíciójában a  második 

változójában vesszük a Fourier-transzformáltat. Ugyanúgy látható, mint a 2.19. Tételben, hogy ekkor 

. 

Az ellenkező irány bizonyításához legyen . Ekkor nyilván . Az inverziós formula 

(4.15. Tétel) alkalmazásával 

 

A Fubini-tételt alkalmazva és a belső integrálban parciálisan integrálva, 
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Mivel  korlátos is, ezért 

 

minden -re. Hasonlóan járhatunk el, ha  helyett -t írunk, vagy  helyett -t. Következésképpen 

 eleme a  térnek. [QED] 

Régebben láttuk, hogy ha , akkor a  Gábor-transzformált egyenletesen folytonos. Azt is 

láttuk, hogy ha  temperált disztribúció és  Schwartz-függvény, akkor  jól definiált. Most igazoljuk, 

hogy ebben az esetben is folytonos . 

4.99. Tétel Ha  és , akkor  folytonos. 

Bizonyítás. Elég annyit igazolnunk, hogy 

 

hiszen ekkor 

 

ahol  tetszőlegesek. Mivel 

 

ezért elegendő ezekről a függvényekről megmutatni, hogy -hoz tartanak -ben, ha  és . 

Kezdjük a második függvénnyel: 

 

Mivel , ezért feltehető, hogy . Ha -et elég nagynak választjuk, és , akkor 

 és . Így 
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ha  elég nagy. Másrészről  is Schwartz-függvény, ezért egyenletesen folytonos is. A (190) 

egyenlőtlenséget alkalmazva 

 

ha  elég közel van -hoz. Tehát valóban  -ben, ha  és . 

Nézzük most (189) jobb oldalának első függvényét: 

 

Feltehető, hogy . Ha , akkor kicsit egyszerűbb a bizonyítás. Feltehető az is, hogy  

és . Ekkor 

 

Ha -et elég nagynak választjuk, és , akkor 
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ha  elég nagy. A (192) egyenlőtlenség alapján 

 

ha  elég közel van -hoz. Vagyis  -ben, ha  és . [QED] 

A következő lemmában becslést adunk -re. 

4.100. Tétel Ha  és , akkor létezik  és , hogy 

 

Bizonyítás. Írjuk fel az 2.31. Tételt az  temperált disztribúcióra és az  Schwartz-függvényre: 

 

Az összeadandók a következőképpen néznek ki: 

 

Mivel  minden -ra és -ra, ezért elvégezve a hatványozást az 

összeadandókban olyan tagokat kapunk, hogy 
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Elvégezve az összeadásokat megkapjuk a bizonyítandó egyenlőtlenséget. [QED] 

Hasonlóan igazolható az is, hogy ha  gyorsan fogy a végtelenben és  Schwartz-függvény, akkor 

 is Schwartz-függvény. 

4.101. Tétel Tegyük fel, hogy  és minden -hez létezik , hogy 

 

Ekkor az 

 

Schwartz-függvény. 

Megjegyezzük, hogy ez az integrál minden  esetén értelmes. Termé-szetesen a tétel feltételét minden 

 függvény kielégíti. 

Módosítsuk egy kicsit újból a vektorértékű gyenge integrál definícióját. 

4.102. Definíció Tegyük fel, hogy  kétváltozós vektorértékű függvény. Az  

vektorértékű gyenge integrál egyenlő az  temperált disztribúcióval, 

 

ha 

 

minden -re. 

Az inverziós formula temperált disztribúciók esetében is fennáll. 

4.103. Tétel Ha  és , akkor az inverziós formula 

 

teljesül minden -re, ahol az integrált vektorértékű gyenge integ-rálként értelmezzük. 

Bizonyítás. Definíció szerint az 

 

egyenlőség azt jelenti, hogy 
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minden -re. Ez az integrál értelmes, mert az előző lemma alapján 

 

Mivel  (4.98. Tétel), ezért 

 

Összességében 

 

ami már véges. 

Másrészről viszont a 4.15. Tétel alapján -ra is teljesül az inverziós formula: 

 

Jelölje 

 

ahol  kompakt intervallumok és . A fentiek alapján látható, hogy 

 

ha . Jelölje  az  területű egyenletes felosztáshoz tartozó Riemann-féle közelítő összegnek 

megfelelő lépcsős függvényt, azaz 

 

pont a Riemann-féle közelítő összeg. Megjegyezzük, hogy itt véges összegről van szó. Ekkor 

 

azaz 

 

Mivel a skalárszorzat és a véges összeg felcserélhető, ezért 
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A jobb oldal is egy Riemann-féle közelítő összeg. Mivel  mellett  is 

folytonos (lásd a 4.98. és 4.99. Tételt), igazolható, hogy a jobb oldal határértéke 

 

Ekkor 

 

Következésképpen . [QED] 

Az  terek helyett inkább a modulációs terekre fogjuk kiterjeszteni az -beli elméletünket. 

4.104. Definíció Legyen  rögzített és . Az  temperált disztribúció 

eleme az  modulációs térnek, ha , azaz 

 

Ebben a fejezetben  mindig ezt a rögzített függvény fogja jelölni. Az  tér normáját továbbra is -

normával fogjuk jelölni. Nyilvánvaló, hogy  normált tér. Első ránézésre  függ a  ablaktól, de 

később látni fogjuk, ez még sincs így. Különböző ablakok ugyanazt a teret határozzák meg ekvivalens 

normával. Az  terek valóban felfoghatók az  tér általánosításaként, mert  megegyezik 

-rel. Az  tér, amit Feichtinger-térnek is nevezünk, fontos szerepet fog játszani a későbbiekben. 

4.105. Állítás  ekvivalens normákkal. 

Bizonyítás. Ha , akkor . Ha , akkor a 4.8. Tételt figyelembe véve 

 

ami igazolja az állítást. [QED] 

Most felelevenítjük az inverz vagy adjungált Gábor-transzformált definí-cióját. 

4.106. Definíció  ablakfüggvény és  esetén legyen 
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az  inverz Gábor-transzformáltja, ha ez értelmes, ahol az integrált vektorértékű gyenge integrálként 

értelmezzük.  

Az inverz Gábor-transzformált a Gábor-transzformált adjungáltja is, hi-szen 

 

persze feltéve, hogy ezek értelmesek. Régebben már láttuk, hogy  esetén értelmesek. Most azt 

igazoljuk, hogy   esetén  temperált disztribúció. 

4.107. Lemma Ha ,  és , akkor  értelmes és . 

Bizonyítás. Az  terekre vonatkozó Hölder-egyenlőtlenség alapján 

 

ahol  tetszőleges és . Az utóbbi egyenlőtlenség jobb oldala véges, hiszen 

 és , ezért  értelmes minden  Schwartz-függvényre. 

Hajszálpontosan úgy bizonyíthatjuk, ahogy a 2.15. Tételben, hogy 

 

ahol  és . Ezt a képletet a -re alkalmazva, 

 

Mi annyit fogunk használni, hogy van olyan , hogy az előző képlet teljesül. Egyszerűség kedvéért 

feltesszük, hogy  és . Ha  és/vagy , akkor hasonlóan járunk el, ha  

és/vagy , akkor többször alkalmazzuk az alábbi eljárást. Parciálisan integrálva, 

 

Ha a (187) egyenlőségben , -t, illetve , -t írunk, akkor 

 

illetve 
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ha , vagy . Ha a két jobb oldal minimumát vesszük, akkor 

 

ha , vagy , hiszen könnyen láthatóan 

 

Hasonlóan a (188) egyenlőtlenséghez 

 

Ha ebbe -t és -at helyettesítünk, illetve vesszük ezek minimumát, ahogy az 

előbb, akkor az 

 

egyenlőtlenséget kapjuk, hacsak . Összefoglalva, 

 

minden -re, ahol  és . 

Ahhoz, hogy  temperált disztribúció legyen, meg kell mutatnunk, hogy ha  -ben, 

akkor 

 

Alkalmazzuk a (199) egyenlőtlenséget az ,  függvé-nyekre és -ra: 

 

ha  elég nagy. Valóban, 

 

ha  elég nagy (ez természetesen véges sok -ra is igaz), mert  -ben. Hasonlóan 
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ha  elég nagy. Írjunk (198) egyenlőségben is  helyett -t: 

 

ha  elég nagy. Ha visszatekintünk a (196) és (197) egyenlőtlenségekre, akkor 

 

ha  elég nagy, ami azt jelenti, hogy 

 

Tehát  valóban temperált disztribúció. [QED] 

4.108. Tétel Legyen  és . Ekkor 

1.  korlátos és 

 

minden -re. 

2. Ha , akkor az inverziós formula 

 

teljesül minden -re. 

3.  definíciója független -től, azaz különböző -k ugyanazt a teret adják és 

 , ahol  a normák ekvivalenciáját jelzi. 

Bizonyítás. 

1. Mivel az előző lemma alapján , ezért vehetjük  Gábor-transzformáltját: 

 

ahol . A 4.7. Állítás miatt 
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Könnyű látni, hogy 

 

Felcserélve a két operátort, 

 

Ekkor 

 

Abszolút értéket véve az integrál belsejében, 

 

A Young-egyenlőtlenség (1.18. Tétel) alapján 

 

és ez véges, mert , így . Ezt -ra alkalmazva, 

 

ami bizonyítja (a)-t. 

2. Ez a 4.103. Tétel speciális esete. 

3. A (204) egyenlőtlenségben írjunk  helyett -t és  helyett -t: 

 

-t és -t kicserélve, 

 

Ez pontosan azt bizonyítja, hogy  és  ekvivalensek minden -re. 
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A tétel bizonyítása teljes. [QED] 

4.109. Következmény Legyen , tegyük fel továbbá, hogy  és . Ekkor 

 

minden -re. 

Bizonyítás. A 4.103. Tétel inverziós formulája alapján 

 

így 

 

A (203) egyenlőtlenségbe -et helyettesítve adódik a következmény. [QED] 

Könnyű látni, hogy ugyanez a következmény igaz akkor is, ha . 

4.110. Következmény Ha  és , akkor 

 

minden -re. 

Bizonyítás. Mivel  és (200), valamint az inverziós formula is teljesül, ezért a bizonyítás 

ugyanúgy fejezhető be, mint az előző következményé. [QED] 

4.111. Következmény Tegyük fel, hogy . Ha , akkor  és 

. 

Bizonyítás. Az előző következményben írjunk -t: 

 

A Young-egyenlőtlenség alapján 

 

azaz . Ha itt felcseréljük -et és -t, akkor 

 

A (202) egyenlőséget figyelembe véve , és így  is teljesül. [QED] 

Ezek után néhány tulajdonságot igazolunk az  normált térre. 

4.112. Tétel Legyen . 
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1.  Banach-tér. 

2. Ha , akkor ,  és 

 

3. Ha , akkor  és , illetve  ekvivalensek. 

Bizonyítás. 

1. Mivel  nyilván normált tér, ezért elegendő a teljességet megmutatni. Legyen 

 

Ekkor  az  egy altere, ami izometrikusan izomorf -rel. Le-gyen  Cauchy-sorozat 

-ben. Ekkor nyilván  is Cau-chy-sorozat -ben, tehát létezik egy  

függvény, hogy 

 

Ahhoz, hogy megmutassuk  felírható  alakban definiáljuk az 

 

függvényt. Az előző tétel miatt  és 

 

Ekkor 

 

Mivel a jobb oldal -hoz tart, ha , ezért a bal oldal is -hoz tart. Tehát az  Cauchy sorozat 

határértéke , amiből következik, hogy  teljes. 

2. A 4.7. Állítást úgy is írhatjuk, hogy . Ekkor 

 

A -re vonatkozó állítás ugyanígy igazolható. 

3. A 4.5. Tételben azt láttuk, hogy 

 

Mivel mindegyik  függvény ugyanazt az  teret generálja, így  is, ezért 
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Az ellenkező irányú becslés hasonlóan történik. 

Ezzel bebizonyítottuk a tételt. [QED] 

4.113. Lemma Ha , akkor  mindenütt sűrű -ben. 

Bizonyítás. Ha , akkor , hiszen 

 

mert  Schwartz-függvény. 

Fordítva, legyen  tetszőleges, 

 

és 

 

A 4.100. Tétel miatt nyilván minden -re létezik  konstans, hogy 

 

Így a 4.101. Tétel miatt . Ekkor 

 

ha . Ez azt jelenti, hogy  mindenütt sűrű -ben. [QED] 

A modulációs terek duális terére hasonló igaz, mint az  terekre. 

4.114. Tétel Ha , ,  és 

 

akkor  és . Megfordítva, ha  és , akkor egyértelműen 

létezik , hogy  és 
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Bizonyítás. Ha , akkor  egy korlátos lineáris funkcionált definiál -en, hiszen a Hölder-

egyenlőtlenség miatt 

 

azaz . 

Fordítva, tegyük fel, hogy  és . Mivel  izometrikusan izo-morf  egy 

zárt alterével, pontosabban a 

 

altérrel,  egy  lineáris funkcionált indukál -n, amire igaz, hogy 

 

A Hahn-Banach-tétel miatt  kiterjeszthető korlátos funkcionállá a normája megtartásával az egész -re. 

Ekkor létezik olyan  függvény, hogy 

 

és 

 

Legyen 

 

Ekkor a 4.108. (a) Tétel miatt  és 

 

Már csak annyit kell belátnunk, hogy  az egész  téren. A (194) egyenlőség alapján 

 

minden -re. Másrészről az inverziós formulából következik, hogy 

 

minden -re. Tehát  minden -re. Mivel mindkét operátor korlátos az 

 téren és  mindenütt sűrűn van -ben, ezért az egyértelmű kiterjesztési tétel miatt az egész 

 téren megegyeznek, azaz  minden -re. [QED] 

Megjegyezzük, hogy a 4.10. ortogonalitási tételből azonnal adódik, hogy 
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ha . A tételben azonban  nem biztos, hogy -ben volt, ezért igazoltuk az egyenlőséget 

-re. 

Az előző tételt a következőképpen is megfogalmazhatjuk. 

4.115. Következmény Ha  és , akkor  duális tere ekvivalens az  

térrel. 

A 4.108. Tételt ki tudjuk terjeszteni -beli függvényekre is. Többek között igazoljuk, hogy az  tér 

definíciójában a  függvény helyett kiindulhatunk egy  függvényből is. De először 

szükségünk lesz az  tartalmazásra. 

4.116. Lemma  és . 

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy . Ekkor figyelembe véve a 4.8. Tételt és a 4.6. Állítást, 

 

ami a bizonyítandó egyenlőtlenséget jelenti. Terjesszük ki az egyenlőtlenséget minden -re. Tegyük 

fel, hogy  és  -ben. Ekkor az előző egyenlőtlenség miatt  Cauchy-

sorozat -ben, jelöljük a határértékét -vel, ahol persze  és . Mivel 

 -ben, ezért  -ben is. Valóban, 

 

minden -re. Hasonlóan, mivel  -ben, ezért  -ben. Következésképpen 

 és a bizonyítandó egyenlőtlenség teljesül. [QED] 

4.117. Tétel Legyen  és . Ekkor 

1.  korlátos és 

 

minden -re. 

2. Ha , akkor az inverziós formula 

 

teljesül minden -re. 

3.  definíciója független -től, azaz különböző -k ugyanazt a teret adják és 

. 

-et és a -et a bizonyításban fogjuk definiálni. 
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Bizonyítás. 

1. Rögzített  esetén tekintsük a  lineáris leképezést. A 4.108. (a) Tétel alapján ez a 

leképezés -et -be képezi, és  esetén 

 

Mivel  mindenütt sűrű -ben, ezért a  leképezés egyértelműen kiterjeszthető egy 

-et -be vivő korlátos line-áris leképezéssé úgy, hogy az előző egyenlőtlenség teljesüljön 

minden -re. A kiterjesztés következtében -et a következőképpen definiáljuk: 

 

ahol ,  és 

 

2. Írjunk a 4.109. Következményben  helyett -t,  helyett -t, továbbá  helyett -t: 

 

ahol  és . A Young-egyenlőtlenséget használva 

 

Más szóval rögzített -re a  konjugáltan lineáris leképezés korlátos -ből 

-be. Mivel  mindenütt sűrű -ben, ezért az előző egyenlőtlenség kiterjeszthető az egész -

re. Ekkor 

 

ahol  -normában. Most válasszuk meg a  függvényeket úgy, hogy 

 

Mivel ezek a konvergenciák -normában is teljesülnek (lásd az előző lemmát), ezért könnyen láthatóan 

. Az előzőek miatt tudjuk, hogy 

 

Felhasználva a 4.108. Tételt, 

 

Valóban, 
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Itt az elő összeadandó -hoz tart, a másodikat pedig megbecsülhetjük a 

 

kifejezéssel. 

3. A (205) és (206) egyenlőtlenségeket kombinálva: 

 

A másik irányú egyenlőtlenség a (206) képletben már megtalálható. 

Ezzel a tétel bizonyítását befejeztük. [QED] 

Mivel , ezért könnyen látható, hogy az előző tételben definiált  megegyezik az eddigi 

definíciónkkal, ha  és . A (206) egyenlőtlenséget felhasználva igazolhatjuk, hogy az 

előzőleg definiált  rendelkezik a   tulajdonsággal akkor is, ha 

 és  (ezzel kapcsolatban lásd később a 4.123, 4.124, 4.125. Következményeket). 

Azt már láttuk, hogy az  tér része az -nek. Most azt is belátjuk, hogy a  Wiener-

amalgámtérnek is része. Emlékeztetünk rá, hogy  szűkebb, mint bármelyik  tér, . 

4.118. Tétel Ha , akkor  folytonos,  és 

 

Bizonyítás. Legyen  valós értékű kompakt tartójú függvény,  minden  

esetén, és  minden -re. Világos, hogy . Ekkor könnyen láthatóan 

 

Tehát 

 

vagy, integrálás után, 

 

Mivel , ezért  esetén 
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Szummázva  szerint az alábbi adódik: 

 

Tehát 

 

Az -ra vonatkozó rész következik a 4.112. Tételből, hiszen  is eleme -nek, ha . Ekkor 

 és  is integrálható, ezért  folytonos. [QED] 

A tétel nem megfordítható, előfordulhat, hogy , de . 

Ezt az eredményt felhasználva a 4.59. Tételben szereplő Poisson szum-mációs formulát egyszerűen 

általánosíthatjuk az  térre. 

4.119. Tétel ( {Poisson szummációs formula}) Ha , akkor 

 

abszolút konvergenciával. 

5.14. 4.14 Gábor-sorok modulációs terekben 
 

Megmutatjuk, hogy az  tér elemei előállnak egy adott függvény (atom) idő-frekvencia eltoltjainak 

végtelen lineáris kombinációjaként. Ezt a tételt atomos felbontásnak is nevezzük. 

4.120. Tétel Legyen  rögzített. Ekkor  akkor és csak akkor, ha létezik 

  és , hogy 

 

Továbbá 

 

ahol az infimumot  összes (207) alakú felbontására vesszük. 

Bizonyítás. Értelmezzük a (207) összegeket a következőképpen. Legyen  azon  függvények 

(vagy sorozatok) Banach-tere, amelyekre 
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ahol az összegben csak megszámlálható sok tag lehet nem . Defini-áljuk a  rekonstrukciós operátort a 

 

képlettel. Ekkor  korlátos lineáris operátor és a (208) sor -normában 

konvergens, mert 

 

Mutassuk meg, hogy  szürjektív. A 4.115. Következményből tudjuk, hogy 

 

Tekintsük a  adjungált operátort. Ha  és , akkor 

 

Itt a szumma és a skalárszorzat felcserélhető, mert  sora -normában konvergens. A jobb oldal az 

 és a  sorozatok skalárszorzata. Ebből következik, hogy 

 

illetve 

 

Egyezzünk meg most abban, hogy az  tér  által generált normáját tekintjük. Ennek következtében  

izometria, ezért injektív és zárt a képtere. A 4.27. Lemma Banach-terekre is igaz, ezért  valóban szürjektív. 

Tehát  akkor és csak akkor, ha  előáll a (207) alakban. 

Térjünk most rá a normák ekvivalenciájának kérdésére. Legyen  mag-tere , amely egy zárt altér. A 

homomorfizmus-tétel alapján az  faktortér izomorf  képterével, jelöljük -vel az 

izomorfizmust. Más szóval  lineáris bijekció, ahol . A 

faktortérben a 

 

normát vezethetjük be. Könnyen látható, hogy  korlátos is. Valóban, 
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ahol , vagyis 

 

A Banach-féle nyílt leképezésekre vonatkozó tételt (4.25. Tétel) alkalmazva a  operátorra megállapíthatjuk, 

hogy  nyílt leképezés, következésképpen az inverze foly-tonos, azaz 

 

-et -nel helyettesítve láthatjuk, hogy 

 

ami pontosan az 

 

egyenlőtlenséget igazolja. [QED] 

Az  tér rendelkezik egy érdekes minimalitási tulajdonsággal. Ez a tér a legszűkebb Banach-tér, amely 

invariáns az eltolásra és a modulációra. 

4.121. Tétel Legyen  egy temperált disztribúciókat tartalmazó Banach-tér. Tegyük fel, hogy 

 és  invariáns az idő-frekvencia eltolásokra, azaz  minden 

-re. Ekkor  és . 

Bizonyítás. Legyen ,  és  tetszőleges. A 4.120. Tétel szerint 

 

Ekkor 

 

Innen  már következik. [QED] 

4.122. Tétel  esetén  és 

 

Bizonyítás. Tudjuk, hogy  és  invariáns az idő-frekvencia eltolásokra, ezért az előző 

tétel alapján . A dualitási tételt alkalmazva 
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ahol  és . [QED] 

A  Gábor-transzformáltat eredetileg az  skalárszorzattal vezettük be, ha ez értelmes. Ez az 

eset áll fenn például, ha  és . A 4.117. Tételben azonban -et közelítéssel definiáltuk, 

ha  és . Most megmutatjuk, hogy a két definíció ugyanaz. 

4.123. Következmény Ha ,  és , akkor , ahol a 

skalárszorzatot a 4.114. Tételben definiáltuk. 

Bizonyítás. A tétel nyilván igaz, ha . Legyen  tetszőleges és   

olyan, hogy 

 

Ekkor definíció szerint 

 

Másrészről 

 

ha , ahol . Mivel a  Gábor-transzformált -normában tart -hez és 

majdnem mindenütt -hez, ha , ezért . [QED] 

A 4.107. Lemmában láttuk, hogy 

 

A 4.117. Tételben -et közelítéssel definiáltuk, ha . Igazoljuk, hogy az előző tulajdonság most 

is megmarad. 

4.124. Következmény Ha , ,  és , akkor 

, ahol -et a 4.117. Tételben definiáltuk. 

Bizonyítás. A tétel tehát igaz, ha . Legyen  tetszőleges és   olyan, 

hogy 

 

Ekkor definíció szerint 

 

Egyrészről 
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ha , ahol . Másrészről (206) miatt 

 

ha , ami már bizonyítja a tételt. [QED] 

Az előző következményt még jobban ki lehet terjeszteni. 

4.125. Következmény Ha , , ,  és , akkor 

. 

Bizonyítás. Mivel , ezért  mindenütt sűrű -ben. Tegyük fel, hogy 

 

ahol  és  . Az előzőkhöz hasonlóan 

 

ha . Továbbá 

 

ha . [QED] 

Ezután általánosíthatjuk a 4.109. Következményt. 

4.126. Következmény Ha ,  és , akkor 

 

minden -re. 

Bizonyítás. A 4.117. Tétel miatt most is teljesül az inverziós formula. Mivel  és az előző 

következmény miatt (200) teljesül, ezért a bizonyítás ugyanaz mint a 4.110. Következményé. Ez akkor is 

működik, ha , mert ekkor , így  bármely -re. 

[QED] 

A fejezet hátralévő részében a Gábor-frame-operátor, az együttható-ope-rátor és a rekonstrukciós operátor 

viselkedését vizsgáljuk meg röviden mo-dulációs terekben. 
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Először emlékeztetünk a Wiener-amalgámterek definíciójára kétváltozós függvények esetében. Az 

 eleme a  térnek, ha exWiener-amalgámtér 

 

A  teret egyszerűen -rel jelöltük régebben. Könnyű belátni, hogy ha , akkor 

 esetén . 

A 4.111 Következményben láttuk, hogy ha , akkor  és . Most ennek a 

megfordítását igazoljuk, illetve többet: ha  és , akkor . 

4.127. Tétel Ha  és , akkor . 

Bizonyítás. Tekintsük a  ablakfüggvényt és számítsuk ki a Gábor-transzformáltját. Mivel , 

ezért 

 

Könnyű látni, hogy 

 

A 2.17. Állításban igazoltuk, hogy , amiből adódik, hogy . A 4.126. Következményt 

a ,  függvényekre alkal-mazva 

 

Itt cseréljük ki -et -re: 

 

Kombinálva a két egyenletet 

 

Könnyű meggondolni, hogy az 1.18. Tételben szereplő Young-egyenlőtlenség akkor is igaz, ha az  teret 

kicseréljük a  térre. Ennek alapján 
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azaz . [QED] 

Összevetve ezt a tételt a 4.111. Következménnyel az alábbi eredményhez jutunk. 

4.128. Következmény Tegyük fel, hogy . Ebben az esetben  akkor és csak akkor, 

ha . 

Ezek után már könnyű igazolni, hogy a Janssen-reprezentációnál használt (185) feltétel minden -ra teljesül, 

ha . 

4.129. Következmény Ha  és , akkor 

 

Bizonyítás. A (209) egyenlőtlenségben -et -ra cserélve, valamint a 

 

egyenlőtlenséget használva adódik az állítás. [QED] 

Elevenítsük fel a Gábor-analízis három operátorának a definícióját. 

4.130. Definíció A Gábor-frame-operátort, az együttható-operátort és a re-konstrukciós operátort az 

exrekonstrukciós operátor 

 

 

és 

 

képletekkel definiáljuk.    

Mielőtt igazoljuk a  operátor korlátosságát, általánosítjuk a 4.127. Tételt. 

4.131. Tétel Ha ,  és , akkor  és 

 

Bizonyítás. Bizonyítás nélkül felhasználjuk a Young-egyenlőtlenség követ-kező alakját. Ha , 

 és , akkor 
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(  esetén ezt már felhasználtuk a 4.127. Tételben.) A 4.126. Következ-ményben -t 

helyettesítve 

 

Az előző Young-egyenlőtlenség alapján 

 

Mivel 

 

és  véges a 4.127. Tétel szerint, ezért . [QED] 

4.132. Tétel Ha  és , akkor  korlátos és 

 

Bizonyítás. Ismeretes, hogy 

 

Adott  esetén legfeljebb  darab , illetve legfeljebb  darab  létezik, hogy 

, illetve . Ekkor 

 

Az előző tétel szerint 

 

ami igazolja a tételt. [QED] 

Mivel  a  operátor adjungáltja és  esetén  duálisa , ezért az előző tétel 

alapján  korlátos, és ugyanaz a normája, mint -nek, ahol . Tehát a 

következő tétel teljesül minden -re. 

4.133. Tétel Ha  és , akkor  korlátos és 
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Továbbá,  esetén 

 

sor feltétel nélkül konvergens -ben. 

Bizonyítás. Ha , akkor a dualitás miatt 

 

ami pontosan a bizonyítandó egyenlőtlenség. Ha , akkor 

 

Mivel 

 

ezért ebben az esetben is következik az egyenlőtlenség. 

A feltétel nélküli konvergencia bizonyítása hasonlóan történik, mint a 4.37. Következményben. [QED] 

4.134. Következmény Ha  és , akkor a Gábor-frame-operátor 

 korlátos és 

 

Most általánosíthatjuk a 4.47. Tételt, és minden  függvénynek felírhatjuk a Gábor-sorfejtését. 

4.135. Következmény Tegyük fel, hogy  és . Ha  Gábor-frame -

ben és  duális ablak, akkor minden  felírható 

 

alakban, feltétel nélküli konvergenciával -ben. Továbbá, 
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és ugyanez igaz -ra is. 

Bizonyítás. Mivel  és  duális ablakok, ezért  minden -re. Az előző tétel szerint  

korlátos -en, így az operátorok egyértelmű kiterjesztése miatt  minden  esetén. 

A bizonyítandó egyenlőtlenség az 

 

illetve a 

 

formulából következik. [QED] 

4.136. Következmény Ha , akkor  és 

 

Bizonyítás. A 4.122. Tétel alapján feltehető, hogy . Ha , akkor . 

Ismeretes, hogy  és 

 

ahonnan  és így . Ha  duális ablakfügg-vények, akkor 

, így , és a bizonyítandó egyenlőtlenség is következik. [QED] 
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