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l. W artykule tym uogólniamy twierdzenie Meinardusa [1]. Uogólnienie to idzie 
w dwóch kierunkach: po pierwsze, rezygnujemy z konkretnych przestrzeni funk-
cyjnych na rzecz dowolnych przestrzeni unormowanych i po drugie, podprzestrzeń 
modeli - elementów aproksymujących - może mieć wymiar dowolny. Operator, 
ze względu na który badamy niezmienniczość aproksymacji, jest liniowy. 

2. Niech E oznacza dowolną przestrzeń liniową nad ciałem liczb rzeczywistych(!). 
Operator A: E -+ E nazywamy podizometrią, gdy dla dowolnych x, y E E jest 
spełniony warunek 

IIA(x)-A(y)ll ~ llx-yll. 

Każda podizometria jest operatorem ciągłym; jest to funkcja Spełniająca warunek 
Lipschitza ze stałą l. Niech dalej M oznacza dowolną podprzestrzeń liniową przes-
trzeni E. Połóżmy dla dowolnego a E E: 

d(a,M) := inf{lla-xll l xeM}, 

O(a, M):= {xl x E M, lla-xll = d(a, M)}. 

Liczba d( a, M) jest więc błędem optymalnej aproksymacji wektora a E E elementami 
z podprzestrzeni M. Zbiór O( a, M) jest podzbiorem elementów optymalnych w M 
dla a; jest to zbiór domkniętye) w E niezależnie od tego, czy M jest czy nie jest 
podprzestrzenią domkniętą w E. 

Operator A: E -+ E nazywamy operatorem zwartym, gdy obraz każdego zbioru 
ograniczonego w E jest zbiorem prezwartym(3). Podzbiór X c E nazywamy zbiorem 

, niezmienniczym operatora A, gdy obraz A(X) jest podzbiorem X. Symbolem AIX 
oznaczamy zawężenie operatora A do zbioru niezmienniczego X. 

(l) Wszystkie podane tu rozważania prawdziwe są również dla przestrzeni nad ciałem liczb 
zespolonych. 

(
2

) Zbiór O(a, M)jestdomkniętyw Mjakoprzeciwobrazzbiorujednopunktowego {d(a, M)} c 
c R, a więc zbioru domkniętego, przy odwzorowaniu ciągłym x E M-+ lla-xll E R. 

(3) Zbiór nazywa się zbiorem prezwartym, gdy jego domknięcie jest zbiorem zwartym. 

2 Matematyka Stosowana nr 17 [17] 
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Przyjmijmy 
Fix(A) := {al a EE, A(a) =a}; 

punkt a E Fix(A) wtedy i tylko wtedy, gdy jest punktem stałym operatora A. 

3. TWIERDZENIE. Jeżeli operator A: E--.. E jest podizometrią, dla której M jest 
podprzestrzenią niezmienniczą, a E Fix(A) i ponadto, jeżeli operator AIM jest opera-
torem zwartym, to zbiór elementów optymalnych O(a, M) jest niepusty. 

D o wód. Dla dowolnego rE R, r > O istnieje element b E M taki, że 

lla-bll ~ r+d(a, M). 

Ponieważ operator A jest podizometrią oraz wektor a jest punktem stałym tego 
operatora, więc 

lla-A(b)ll ~ lla-bll. 

Wynika stąd, że istnieje b E M spełniający warunek 

lla-A(b)ll ~ r+d(a, M). 

Oznacza to, że zbiór 

G:= {xf x e M, lla-xll ~ r+d(a, M)} 

nie jest pusty. Ponadto zbiór G jest zbiorem niezmienniczym operatora A; jeżeli 
b E G, to A (b) E G. 

Z założenia o zawartości operatora A na podprzestrzeni M wynika, że zbiór 
A(G) jest zbiorem prezwartym w M; jego domknięcie, które oznaczamy symbolem 
F, jest zwartym podzbiorem M. Ze zwartości zbioru F wnioskujemy, że zbiór ele-
mentów optymalnych O( a, F) nie jest pusty. 

Dla dowolnego b E G 

lla-A(b)ll ~ lla-bll; 

wynika stąd, że dla każdego b E G istnieje element b0 E F taki, że 

lła-boll ~ lla-bJI. 

Oznacza to, że 
d(a, F)~ d(a, G). 

Z definicji G wynika, że 

d(a, G) = d(a, M), 
ponadto 

d(a, F);?; d(a, M), 
więc 

d( a, F) = d( a, M). 
Otrzymujemy stąd, że 

O(a,}) c O(a,M); 

oznacza to, że zbiór O(a, M) nie jest pusty. Dowód został zakończony. 



Aproksymacje niezmienrticze 19 

4. U w a g a. Jeżeli A jest operatorem identycznościowym oraz podprzestrzeń M 
ma wymiar skończony, to z twierdzenia udowodnionego w punkcie 3 wynika kla-
syczne twierdzenie o istnieniu elementu optymalnego w M dla każdego wektora 
a E E. Twierdzenie powyższe można więc traktować jako jego uogólnienie. Skoń
czony wymiar podprzestrzeni M zastąpiono tu zwartością operatora A na M. 

5. Zanim przejdziemy do dalszych rozważań przypomnimy niezbędne pojęcie. 
Punkt a należący do podzbioru X przestrzeni liniowej E nazywamy gwiazdą zbioru X, 
jeśli dla każdego b E X odcinek 

{ra+ (1-r)bl re [O, 11} 
jest podzbiorem X. Zbiór X nazywamy zbiorem gwiaździstym, jeśli ma gwiazdę. 
Oczywiście każdy niepusty zbiór wypukły jest zbiorem gwiaździstym. Subrahmanyam 
([2], wniosek 2 z twierdzenia l) udowodnił następujące twierdzenie o punkcie stałym: 

Jeżeli X jest zwartym, gwiaździstym podzbiorem przestrzeni unormowanej E, 
niezmienniczym względem podizometrii A: E -4 E, wtedy istnieje punkt b E X taki, 
że A(b) =b. 

Korzystając z tego twierdzenia o punkcie stałym Subrahmanyam otrzymał 
następujące twierdzenie o aproksymacjach niezmienniczy ch ( [2], wniosek l z twier-
dzenia 3): 

Jeżeli operator A: E -4 E jest podizometrią taką, że skończenie wymiarowa 
podprzestrzeń M jest zbiorem niezmienniczym A oraz a E Fix(A), to istnieje element 
b E O(a, M) taki, że b E Fix(A). 

Innymi słowy, gdy element aproksymowany jest punktem stałym podizometrii A, 
to w skończenie wymiarowej podprzestrzeni M, niezmienniczej względem A, istnieje 
element optymalny będący również punktem stałym operatora A. 

W dalszej części pracy udowodnimy analogon twierdzenia Subrahmanyama; 
wykażemy mianowicie, że M może być dowolną podprzestrzenią przy dodatkowym 
założeniu, że A jest podizometrią liniową i to taką, która po zawężeniu do M jest 
operatorem zwartym. Tak więc zawężamy klasę operatorów A do operatorów 
liniowych, natomiast rozszerzymy klasę podprzestrzeni M zakładając jedynie, że 
AIM jest zwarty. 

6. TwiERDZENIE. Jeżeli M jest podprzestrzenią liniową przestrzeni unormowanej E, 
niezmienniczą względem podizometrii liniowej A: E -4 E i ponadto, gdy a E Fix(A) 
oraz AIM jest operatorem zwartym na M, to istnieje element b E O(a, M) taki, że 

A(b) =b. 

D o w ó d. Z twierdzenia udowodnionego w punkcie 3 wynika, że istnieje element 
b E M spełniający warunek 

d(a, M)= lla-bll. 
Ponieważ operator A jest podizometrią oraz a E Fix(A), więc 

d(a, M)= lla-bll ~ lla-A(b)ll, 
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czyli 
lla-A(b)ll ~ d(a, M), dla dowolnego b e O(a, M). 

Oznacza to, że zbiór O(a, M) jest niezmienniczy względem operatora A. Z przy-
jętych założeń wynika, że zbiór A (O( a, M)) c O( a, M) jest prezwarty w M; niech X 
oznacza jego domknięcie w M. Zbiór X jest zwartym, gwiaździstym podzbiorem M; 
wiadomo nawet więcej: X jest, ze względu na liniowość A, zbiorem wypukłym. 
Ponieważ zbiór X jest zbiorem niezmienniczym podizometrii A, więc z twierdzenia 
Subrahmanyama(4) o punkcie stałym wynika, że istnieje punkt b EX taki, że A(b) = 
=b. Oczywiście X c O(a, M), więc b E O(a, M). Dowód został zakończony. 

7. U w a g a. Twierdzenie powyższe jest rozszerzeniem twierdzenia Subrah-
manyama o aproksymacjach niezmienniczych w przypadku, gdy ograniczamy się do 
operatorów liniowych. W ogólnym przypadku jest tylko pewnym jego analogonem. 
Z twierdzenia tego jak i z twierdzenia Subrahmanyama wynika natychmiast następu
jące twierdzenie Meinardusa [I]: 

Niech X oznacza dowolną przestrzeń metryczną zwartą, C(.X)- przestrzeń Banacha 
funkcji ciągłych nad ciałem liczb rzeczywistych R z normą Czebyszewa. Jeżeli M jest 
skończenie wymiarową podprzestrzenią przestrzeni C( X), T: X~ X jest funkcją 
ciągłą, operator liniowy A: C(X) ~ C(X) jest podizometrią spełniającą warunek: 

jeżeli h E M, to (Ah) oT E M, 

to dla każdej funkcji f E C( X) takiej, że 
(AJ) o T=f 

istnieje funkcJa g E O(f, M) taka, że 
(Ag) o T= g. 

8. PROBLEM. Czy w założeniach twierdzenia udowodnionego w punkcie 6 można 
zrezygnować z liniowości podizometrii A? Problem ten nasuwa się bezpośrednio 
w związku z twierdzeniem Subrahmanyama. Jak wynika z analizy dowodu, z linio-
wości A korzysta się tylko do wykazania, że zbiór A (O( a, M)) jest wypukły; wtedy 
można powołać się na twierdzenie o punkcie stałym. Problem sprowadza się więc 
do wykazania następującego twierdzenia o punkcie stałym: 

Jeżeli A: E~ E jest podizometrią a E Fix(A), X jest zwartym, niepustym i spójnym 
podzbiorem zbioru O(a, M), niezmienniczym względem operatora A, to w X istnieje b 
taki, że A(b) = b. 

Pozytywna odpowiedź na to pytanie jest natychmiastowa w przypadku, gdy E 
jest przestrzenią silnie wypukłą, bowiem wtedy zbiór O( a, M) jest jednoelementowy. 

9. Zagadnienie aproksymacji niezmienniczych można również badać z nieco 
innego punktu widzenia: niech X oznacza dowolną przestrzeń metryczną, M nieJ. ··sty 

('') Tylko ze względów czysto formalno-redakcyjnych powołujemy się w tym dowodzie na 
uogólnione przez Subrahmanyama twierdzenie o punkcie stałym, bowiem to twierdzenie było już 
w pracy przytoczone weześniej; jak zaznaczamy w dowodzie, zbiór X jest wypukły, a więc można tu 
skorzystać z klasycznego twierdzenia Schaudera i Tichonowa. 
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podzbiór w X, I ustalony zbiór w X. Zbiór I jest więc tą własnością, którą pragniemy 
zachować przy aproksymacjach optymalnych w M. Problem badania aproksymacji 
niezmienniczych w tym wypadku sprowadza się do wykazania prawdziwości impli-
kacji: 

Jeżeli a E l, to istnieje element b E O(a, M) taki, że b E/. 
W powyższych naszych rozważaniach zbiór I był zbiorem punktów stałych 

operatora A. Oczywiście, zamiast jednego zbioru I można, tak jak w zwykłych 
zagadnieniach optymalizacyjnych z warunkami ograniczającymi, rozpatrywać skoń
czony układ zbiorów / 0 , ••• , In oraz badać prawdziwość implikacji: 

Jeśli a E / 0 , ••• , a E In, to istnieje element b E O( a, M) taki, że b E / 0 , ••• , b E In. 
Jeżeli przykładowo M jest domkniętym niepustym i wypukłym podzbiorem 

przestrzeni Bilberta oraz zbiory /b i= l, ... , n, są wypukłe i Spełniają warunki 

d(a, M)~ d(a, Mn/1), i= l, ... , n, 

wtedy istnieje element b E Mnhn ... nln optymalny dla a względem M. 

10. Na koniec zwrócimy uwagę Czytelnika na nieco inne podejście do zagadnienia 
aproksymacji niezmienniczych. Zauważmy najpierw, że gdy M jest podprzestrzenią 
skończenie wymiarową przestrzeni Banacha C([ -l, l]) taką, że M wraz z każdą 
funkcją h zawiera również funkcję 

h(x) :=h( -x), x E [-l, l], 

wtedy z twierdzenia Meinardusa wynika, że w M dla każdej funkcji parzystej istnieje 
funkcja optymalna parzysta, a dla każdej funkcji nieparzystej w M istnieje funkcja 
optymalna nieparzysta. Zbiór {e, i}, gdzie e jest odwzorowaniem tożsamościowym 
odcinka [-l, 1], natomiast i(x) : = - x, x E [- l, l], jest zwykłą inwolucją, jest 
oczywiście grupą przekształceń odcinka [-l, 1]. Funkcja/E C([ -l, l]) jest funkcją 
parzystą wtedy i tylko wtedy, gdy jest niezmiennicza względem działania tej grupy 
na/, to jest gdy: 

fo e =f, 
fo i =f. 

Jest to podstawa do uogólnień. Niech G oznacza dowolną grupę przekształceń 
ciągłych przestrzeni metrycznej X. Funkcję f E C( X) nazywamy funkcją automorficzną 
ze względu na grupę G, gdy dla każdego 1p E G jest prawdziwa równość f o 1p =f. 
Niech teraz M oznacza podzbiór przestrzeni C(X) niezmienniczy ze względu na 
działanie grupy G, to jest MG c M, gdzie 

MG : = {h o 1JJI h E M, 1p E G}. 

Powstaje problem: jeśli funkcja f jest automorficzna względem G oraz zbiór M jest 
niezmienniczy ze względu na działanie G, czy w M istnieje funkcja optymalna dla/ 
automorficzna ze względu na grupę G? Twierdzenie Meinardusa daje odpowiedź, 
np. gdy G= {e, i} oraz M jest przestrzenią o skończonym wymiarze w C([ -l, 1]). 
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11. Dziękuję Recenzentom pracy, których krytyczne uwagi zasadniczo wpłynęły 
na ostateczną redakcję tego artykułu. 

Prace cytowane 

[l] G. M e i n a r d u s, Invarianz bei linearen Approximationen, Arch. Rational Mech. Anal. 
14 (1963), str. 301-303. 

[2] P. V. S u brah m a n y a m, An application o/ a fixed point theorem to best approximation, 
J. Approximation Theory 20 (1977), str. 165-172. 


	MS17-19 - 0018
	MS17-19 - 0019
	MS17-19 - 0020
	MS17-19 - 0021
	MS17-19 - 0022
	MS17-19 - 0023

