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Lời nói đầu

Khung được đưa ra năm 1952 bởi Duffin và Schaeffer [3] khi họ nghiên cứu

về chuỗi Fourier không điều hòa, tức là chuỗi thiết lập từ {eiλnx}n∈Z trong đó

λn ∈ R hoặc λn ∈ C, ∀n ∈ Z. Tuy nhiên, phải đến năm 1986 sau bài báo [2]

của Daubechies, Grossmann và Meyer thì khung mới được quan tâm rộng rãi.

Khung được sử dụng nhiều trong xử lý tín hiệu, xử lý hình ảnh, nén dữ liệu, lý

thuyết mẫu, lý thuyết mật mã, lý thuyết lượng tử · · · .

Một khung hữu hạn của một không gian Hilbert hữu hạn chiều H là một

tập hữu hạn các véctơ không nhất thiết độc lập tuyến tính và căng H. Do các

véctơ khung có thể phụ thuộc tuyến tính, điều kiện trên các véctơ khung thường

không cần chặt chẽ như điều kiện trên cơ sở nên cho phép tăng tính linh hoạt

khi làm việc trên khung.

Khung đều về mặt hình học dựa trên khái niệm tập các véctơ đều về mặt

hình học được giới thiệu đầu tiên bởi Slepian và sau đó được mở rộng bởi Forney,

được biết đến có tính chất đối xứng mạnh thích hợp trong nhiều ứng dụng khác

nhau như mã hóa kênh [5].

Khái niệm khung đều về mặt hình học sau đó được mở rộng cho các khung

được sinh bởi một nhóm Abel hữu hạn Q của các ma trận unita sử dụng nhiều

véctơ sinh. Các khung như vậy không cần đều về mặt hình học, nhưng bao gồm

các tập con mà mỗi tập con đó là tập các véctơ đều về mặt hình học được sinh

bởi cùng nhóm Q. Lớp các khung như vậy được gọi là khung đều đa hợp.



Với mong muốn hiểu biết sâu sắc hơn về lý thuyết khung đều trong không

gian Hilbert hữu hạn chiều, được sự đồng ý hướng dẫn của TS. Nguyễn Quỳnh

Nga, tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Khung đều về mặt hình học” để

thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Luận văn bao gồm phần mở đầu, hai chương, kết luận và danh mục các tài

liệu tham khảo.

Chương 1 gồm năm mục lớn. Mục 1.1 và mục 1.2 đưa ra một số khái niệm và

kết quả bổ trợ và giới thiệu chung về khung tổng quát trong không gian Hilbert.

Mục 1.3, 1.4 và 1.5 trình bày về khái niệm, tính chất, khung đối ngẫu chính tắc,

khung chặt chính tắc của khung đều về mặt hình học, cắt tỉa các khung đều về

mặt hình học, và cách xây dựng các khung đều về mặt hình học.

Chương 2 trình bày về khái niệm và một số đặc tính của khung đều đa hợp.

Luận văn này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Quỳnh

Nga. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm chỉ dẫn đầy nhiệt

huyết của cô trong suốt quá trình làm luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo của Viện toán học đã tham gia

giảng dạy lớp cao học khóa 19, cùng các thầy cô trong phòng đào tạo sau đại

học của Viện toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã

nhiệt tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới

anh chị em khóa 19, nhóm Xemina Toán ứng dụng – Viện toán học cùng các

bạn đồng nghiệp và gia đình đã đóng góp ý kiến nhiệt tình, động viên, giúp đỡ

tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Khoa học cơ bản, ban

giám hiệu trường Đại học Sao Đỏ đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành
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kế hoạch học tập và nghiên cứu.

Hà Nội, tháng 8 năm 2013

Tác giả

Vũ Thị Tâm
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Chương 1

Khung đều về mặt hình học

1.1. Một số khái niệm và kết quả chuẩn bị

Trong mục này chúng tôi nhắc lại một vài khái niệm và kết quả sẽ cần đến trong

những phần tiếp theo. Các kết quả này được tham khảo trong [1], [8]. Trong

luận văn này chúng tôi làm việc với các không gian Hilbert hữu hạn chiều.

Giả sử T là một toán tử tuyến tính trên không gian Hilbert hữu hạn chiều

H. Khi đó, hạch của T là tập được xác định như sau:

ker(T ) = {x ∈ H : Tx = 0}.

Ta dễ dàng kiểm tra được ker(T ) là một không gian con tuyến tính của H.

Ta ký hiệu: range(T ) là không gian miền giá trị của T .

Mệnh đề 1.1. Giả thiết rằng T : H −→ K là một toán tử tuyến tính. Khi đó

ker(T ) = [range(T ∗)]⊥, và ta có H = ker(T )⊕ range(T ∗).

Đặc biệt chúng ta có dim H = dim ker(T ) + dim range(T ∗).

Mệnh đề 1.2. Nếu T : H −→ K là ánh xạ tuyến tính, đơn ánh, thì T ∗T : H −→ H

là khả nghịch.

Chứng minh.

Kết luận được suy ra ngay từ mệnh đề 1.1: Áp dụng mệnh đề 1.1 lên T ∗,

chúng ta thấy rằng K = ker(T ∗)⊕ range(T ). Điều này kéo theo nếu chúng ta thu



hẹp T ∗ : K −→ H trên không gian con range(T ), thì T ∗|range(T ) là đơn ánh, khi

đó véctơ duy nhất trong range(T ) mà T ∗ biến thành 0 là véctơ không trong K.

Do đó, chúng ta có T : H −→ K là đơn ánh, và T ∗|range(T ) cũng là đơn ánh, khi

đó T ∗T : H −→ H là đơn ánh và vì vậy là khả nghịch. �

Định nghĩa 1.1. Giả sử A là ma trận vuông cấp n với các phần tử của ma trận

thuộc không gian Euclide F. Vô hướng λ ∈ F được gọi là một giá trị riêng của

ma trận A nếu tồn tại véctơ khác véctơ không v ∈ Fn sao cho: Av = λv.

Những véctơ v 6= 0 thỏa mãn phương trình trên được gọi là véctơ riêng của

ma trận A tương ứng với giá trị riêng λ. Không gian riêng của ma trận A tương

ứng với λ được xác định bởi:

Eλ = {v ∈ Fn : Av = λv}.

Tập tất cả các giá trị riêng của A được gọi là phổ của A và ký hiệu là σ(A).

Mệnh đề 1.3. Giả sử A và B là hai ma trận đồng dạng, tức là tồn tại một ma

trận khả nghịch S sao cho A = S−1BS. Khi đó các tính chất sau là đúng:

i) σ(A) = σ(B);

ii) dimEλ(A) = dimEλ(B).

Mệnh đề 1.4. Giả sử A là ma trận vuông cấp n với phần tử trong F. Khi đó

các giá trị riêng của A là nghiệm của đa thức det(λI − A) trong F.

Đa thức det(λI − A) được gọi là đa thức đặc trưng của ma trận A.

Mệnh đề 1.5. Giả sử rằng {λ1, λ2, · · · , λk} là các giá trị riêng phân biệt của ma

trận vuông A cấp n. Khi đó các khẳng định sau là tương đương:
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i) A đồng dạng với ma trận đường chéo, nghĩa là A là ma trận chéo hóa

được;

ii) Fn có cơ sở gồm các véctơ riêng của A;

iii) dimFn = dimEλ1
+ dimEλ2

+ · · ·+ dimEλk ;

iv) Fn = Eλ1
+̇Eλ2

+̇ · · · +̇Eλk , trong đó +̇ là ký hiệu của tổng trực tiếp (không

cần trực giao);

v) Tồn tại các không gian con bất biến một chiều của A : V1, V2, · · · , Vn thỏa

mãn Fn = V1+̇V2+̇ · · · +̇Vn.

Hơn thế nữa, nếu A = A∗, thì A luôn luôn đồng dạng với ma trận đường chéo.

Định nghĩa 1.2. Giả sử T là một toán tử tuyến tính từ không gian Hilbert hữu

hạn chiều H vào chính nó. Vô hướng λ ∈ F được gọi là một giá trị riêng của T

nếu tồn tại véctơ khác không v ∈ H thỏa mãn Tv = λv.

Véctơ v 6= 0 được gọi là véctơ riêng của T tương ứng với λ. Không gian riêng

của T tương ứng với λ được xác định như sau:

Eλ(T ) = {v ∈ H : Tv = λv}.

Hơn thế nữa, tập tất cả các giá trị riêng của T được gọi là phổ của T. Chúng

ta ký hiệu phổ như chúng ta ký hiệu cho các ma trận bởi tập σ(T ).

Bổ đề 1.1. Nếu T là toán tử tuyến tính trên một không gian Hilbert n chiều,

thì T có nhiều nhất n giá trị riêng phân biệt.

Mệnh đề 1.6. Giả sử T là toán tử tuyến tính trên không gian Hilbert hữu hạn

chiều H.
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i) Nếu T là unita, tức là TT ∗ = T ∗T = IH, thì mọi giá trị riêng λ có modul

bằng 1, nghĩa là |λ| = 1;

ii) Nếu T là tự liên hợp, tức là T = T ∗, thì σ(T ) ⊂ R;

iii) Nếu T là dương, tức là 〈Tx, x〉 ≥ 0,∀x ∈ H, thì σ(T ) ⊂ R+, tập các số

thực không âm.

Chứng minh.

i) Giả sử v là một véctơ riêng trong Eλ. Khi đó Tv = λv. Ta có

〈Tv, Tv〉 = 〈λv, λv〉 = |λ|2||v||2.

Do T là unita, chúng ta có T ∗T = I. Vì vậy 〈Tv, Tv〉 = 〈T ∗Tv, v〉 =

〈v, v〉 = ||v||2.

Do đó ||v||2 = |λ|2||v||2 suy ra |λ| = 1 do ||v|| 6= 0.

ii) Giả sử λ ∈ σ(T ) và v là một véctơ riêng tương ứng với giá trị riêng λ. Khi

đó chúng ta có 〈Tv, v〉 = 〈λv, v〉 = λ||v||2.

Do T là tự liên hợp, chúng ta có

〈Tv, v〉 = 〈v, T ∗v〉 = 〈v, Tv〉 = 〈Tv, v〉,

vì vậy 〈Tv, v〉 là thực, và do đó λ là thực do ||v||2 6= 0. Vậy ii) được chứng minh.

Trong trường hợp T là dương, chúng ta có 〈Tv, v〉 ≥ 0 và do đó λ ≥ 0, iii) được

chứng minh. �

Mệnh đề 1.7. Giả sử T là toán tử tuyến tính trên không gian Hilbert hữu hạn

chiều H. Khi đó λ là một giá trị riêng của T nếu và chỉ nếu liên hợp phức λ

của nó là một giá trị riêng của T ∗. Viết một cách khác, σ(T ∗) = σ(T ). Nếu T là

toán tử chuẩn tắc, tức là T ∗T = TT ∗, thì x là một véctơ riêng của T ứng với giá

trị riêng λ nếu và chỉ nếu x là một véctơ riêng của T ∗ ứng với giá trị riêng λ.
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Mệnh đề 1.8. Giả sử T là toán tử chuẩn tắc trên không gian Hilbert hữu hạn

chiều H. Nếu x và y là các véctơ riêng của T ứng với các giá trị riêng phân biệt

λ và µ theo thứ tự, thì x và y là trực giao.

Giả sử p(t) = a0 + a1t+ · · ·+ akt
k là một đa thức và giả sử T là toán tử tuyến

tính trên một không gian Hilbert hữu hạn chiều H. Chúng ta có thể xác định

toán tử P (t) = a0I + a1T + · · · + akT
k, trong đó các lũy thừa của T chỉ các hợp

thành của T với chính nó. p(T ) lại là một toán tử tuyến tính trên H.

Định lý 1.1. Giả sử T là toán tử tuyến tính trên không gian Hilbert hữu hạn

chiều H.

i) Nếu T là khả nghịch, thì σ(T−1) = {λ−1 : λ ∈ σ(T )};

ii) Chúng ta có σ(T k) = {λk : λ ∈ σ(T )} với mỗi số nguyên k;

iii) Cho toán tử p(T ) xác định như trên,

σ(p(T )) = {p(λ) : λ ∈ σ(T )}

với bất kỳ đa thức p(t).

Chứng minh.

i) Với mỗi λ 6= 0, chúng ta có T−1−λ−1I = λ−1T−1(λI −T ). Nếu λ ∈ σ(T ), thì

λ 6= 0 do T−1 tồn tại. Giả sử v ∈ H thỏa mãn Tv = λv và v 6= 0. Khi đó chúng ta

có (T−1 − λ−1I)v = λ−1T−1(λI − T )v = 0 và do đó λ−1 ∈ σ(T−1). Mặt khác, giả

sử rằng T−1u = αu với 0 6= u ∈ H và vô hướng α nào đó. Khi đó α 6= 0 do T−1 là

khả nghịch. Chúng ta cần chỉ ra rằng α−1 ∈ σ(T ). Điều này được suy ra từ đẳng

thức sau (T − α−1I)u = α−1T (αI − T−1)u = 0.
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Rõ ràng ii) là trường hợp đặc biệt của iii), vì vậy chúng ta chỉ cần chứng

minh iii) thì chúng ta cũng có chứng minh ii).

iii) Giả sử p(t) là đa thức bậc k. Trước tiên giả sử rằng λ ∈ σ(T ). Khi đó tồn

tại 0 6= v ∈ H thỏa mãn (T − λI)v = 0. Do λ là nghiệm của đa thức p(t) − p(λ),

chúng ta có thể viết p(t)− p(λ) = q(t)(t− λ) với q là một đa thức bậc k − 1.

Ta suy ra phương trình toán tử (p(T ) − p(λ)I)v = q(T )(T − λI)v = 0, từ đó

kéo theo p(λ) ∈ σ(p(T )).

Thứ hai, giả sử α ∈ σ(p(T )). Khi đó tồn tại 0 6= v ∈ H thỏa mãn

(p(T ) − αI)v = 0. Chúng ta cần chỉ ra rằng α ∈ {p(λ) : λ ∈ σ(T )} .

Viết đa thức p(t)−α dưới dạng nhân tử p(t)−α =
k∏
i=1

(t− λi), trong đó chúng

ta giả sử rằng p(t) có hệ số ứng với lũy thừa cao nhất là 1. Do đó, p(λi)− α = 0

với mọi i = 1, 2, · · · , k. Gọi v là một véctơ riêng của p(T ) tương ứng với giá

trị riêng α, gọi j là số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn
j−1∏
i=1

(T − λiI)v 6= 0, nhưng

(T − λjI)
j−1∏
i=1

(T − λiI)v =
j∏
i=1

(T − λiI)v = 0.

Chú ý rằng j như vậy tồn tại là do v 6= 0 và
k∏
i=1

(T − λiI)v = 0. Chúng ta có

λj ∈ σ(T ) và do đó α = p(λj) ∈ {p(λ) : λ ∈ σ(T )}. �

Một ma trận n× n được gọi là dương nếu A∗ = A và 〈Ax, x〉 ≥ 0, ∀x ∈ Fn.

Giả sử A là một ma trận dương. Khi đó theo Mệnh đề 1.5, A đồng dạng với

một ma trận chéo D, tức là A = P−1DP với P là một ma trận khả nghịch. Gọi

D = diag(λ1, λ2, · · · , λn). Khi đó σ(D) = {λ1, λ2, · · · , λn} (cho phép lặp lại).

Do A dương nên theo Mệnh đề 1.6, λj ≥ 0,∀j = 1, n. Với mỗi số thực α > 0

ta định nghĩa Aα = P−1DαP trong đó Dα = diag(λα1 , λ
α
2 , · · · , λαn).

Đặc biệt ta gọi A
1
2 là căn bậc hai của ma trận A. Bây giờ ta tổng quát hóa

khái niệm căn bậc hai của ma trận dương cho toán tử dương tổng quát.
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Giả sử T là toán tử dương trên không gian Hilbert hữu hạn chiều H. Chọn

một cơ sở trực chuẩn {e1, e2, · · · , en} của H. Giả sử A = [aij ] là biểu diễn ma trận

cỡ n× n của T đối với cơ sở {e1, e2, · · · , en}, do đó

Tej =

n∑
i=1

aijei, j = 1, 2, · · · , n.

Khi đó A là ma trận dương. Giả sử [bij ] = A
1
2 là căn bậc hai của A. Ta định

nghĩa toán tử tuyến tính S trên H bởi

Sej =

n∑
i=1

bijei, j = 1, 2, · · · , n.

Mệnh đề 1.9. Giả sử S được xác định như trên. Khi đó:

i) S là toán tử dương và S2 = T ;

ii) Toán tử S là độc lập với cách chọn cơ sở trực chuẩn {e1, e2, · · · , en}

của H;

iii) Nếu tồn tại toán tử dương S1 khác thỏa mãn S2
1 = T , thì S = S1.

Định nghĩa 1.3. Toán tử dương duy nhất S được xác định trong mệnh đề trên

được gọi là căn bậc hai của T , và được ký hiệu bởi T
1
2 .

Mệnh đề 1.10. Giả sử T là toán tử khả nghịch dương trên không gian Hilbert

H. Khi đó T−1 cũng dương.

Bổ đề 1.2. Giả sử T là toán tử tuyến tính trên H có n chiều. Nếu {ei}ni=1 và

{fi}ni=1 là hai cơ sở trực chuẩn của H, khi đó

n∑
i=1

〈Tei, ei〉 =

n∑
i=1

〈Tfi, fi〉.
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Chứng minh.

Từ tính chất của cơ sở trực chuẩn, chúng ta có

n∑
i=1

〈Tei, ei〉 =

n∑
i=1

〈
n∑
j=1

〈Tei, fj〉 fj ,
n∑
k=1

〈ei, fk〉 fk

〉

=

n∑
i=1

n∑
j=1

〈Tei, fj〉 〈fj , ei〉

=

n∑
i=1

n∑
j=1

〈ei, T ∗fj〉 〈fj , ei〉

=

n∑
j=1

n∑
i=1

〈fj , ei〉 〈ei, T ∗fj〉

=

n∑
j=1

〈
n∑
i=1

〈fj , ei〉 ei, T ∗fj

〉

=

n∑
j=1

〈fj , T ∗fj〉

=

n∑
j=1

〈Tfj , fj〉 .

Đại lượng
n∑
i=1

〈Tei, ei〉 bởi vậy độc lập với cách chọn cơ sở trực chuẩn của H.

�

Định nghĩa 1.4. Giả sử T là toán tử tuyến tính trên không gian Hilbert H có

n chiều. Khi đó vết của T là tổng
n∑
i=1

〈Tei, ei〉 trong đó {ei}ni=1 là một cơ sở trực

chuẩn của H. Chúng ta ký hiệu là Tr(T ).

Mệnh đề 1.11. Giả sử S, T là các toán tử tuyến tính trên không gian Hilbert

H và α, β ∈ F, khi đó:

i) Tr(αS + βT ) = αTr(S) + βTr(T );

ii) Tr(ST ) = Tr(TS);
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iii) Nếu S và T là đồng dạng, thì Tr(S) = Tr(T ).

Định nghĩa 1.5. Giả sử T : H −→ K là một toán tử tuyến tính. Chuẩn của

toán tử T được xác định bởi:

||T || = sup{||Tx|| : x ∈ H, ||x|| = 1}

nếu sup này tồn tại.

Nếu tồn tại sup, chúng ta gọi T là toán tử bị chặn.

Ta ký hiệu L(H,K) là tập tất cả các toán tử tuyến tính bị chặn từ không gian

Hilbert H vào không gian Hilbert K, khi đó ta có thể kiểm tra được là L(H,K) là

một không gian véctơ.

Bổ đề 1.3. Giả sử H và K là hai không gian Hilbert, khi đó:

i) Chuẩn toán tử là một chuẩn trên không gian véctơ L(H,K);

ii) Hai định nghĩa tương đương của ||T ||:

||T || = sup{||Tx|| : x ∈ H, ||x|| ≤ 1}

= inf{C : ||Tx|| ≤ C||x||,∀x ∈ H}.

Mệnh đề 1.12. Giả sử H,K,L là các không gian Hilbert. Nếu

T ∈ L(H,K) thì tồn tại duy nhất một phần tử T ∗ ∈ L(K,H) sao cho

〈T ∗x, y〉 = 〈x, Ty〉,∀x ∈ K,∀y ∈ H. Hơn nữa

i) (aS + bT )∗ = aS∗ + bT ∗;

ii) (RS)∗ = S∗R∗;

iii) (T ∗)∗ = T ;

iv) I∗ = I;
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v) Nếu T khả nghịch thì T ∗ cũng khả nghịch và (T−1)∗ = (T ∗)−1 trong đó

S, T ∈ L(H,K), R ∈ L(K,L) và a, b ∈ C.

Toán tử T ∗ ở Mệnh đề 1.12. được gọi là toán tử liên hợp của toán tử T.

Mệnh đề 1.13. Giả sử T ∈ L(H,K) và S ∈ L(K,L). Khi đó ta có:

i) ||Tx|| ≤ ||T ||.||x||,∀x ∈ H;

ii) ||ST || ≤ ||S||.||T ||;

iii) ||T || = ||T ∗||;

iv) ||T ∗T || = ||T 2||;

Mệnh đề 1.14. Giả sử T là toán tử tuyến tính trên không gian Hilbert H,

i) |λ| ≤ ||T || với mỗi λ ∈ σ(T );

ii) Nếu T là toán tử chuẩn tắc, tức là TT ∗ = T ∗T, thì

||T || = max{|λ| : λ ∈ σ(T )}.

Hệ quả 1.1. Giả sử T là toán tử tuyến tính trên không gian Hilbert hữu hạn

chiều H. Khi đó λI + T là khả nghịch với mỗi vô hướng λ thỏa mãn |λ| > ||T ||.

Mệnh đề 1.15. Giả sử T là toán tử tự liên hợp trên không gian Hilbert H. Khi

đó

−||T ||.I ≤ T ≤ ||T ||.I.

Đặc biệt, 0 ≤ T ≤ ||T ||.I = λmaxI khi T dương và ở đó λmax = max{λ : λ ∈ σ(T )}.

Hệ quả 1.2. Giả sử S là toán tử dương trên không gian Hilbert H và giả sử T

là toán tử trên H thỏa mãn TS = ST, khi đó:

i) Nếu Eλ là không gian riêng của S, thì TEλ ⊂ Eλ;
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ii) Nếu S = PDP−1, chúng ta định nghĩa Sα = PDαP−1, α > 0, thì S và Sα

có không gian riêng giống nhau, và TSα = SαT.

Định lý 1.2. (Phân tích giá trị suy biến)

Mỗi ma trận E cỡ m×n với hạng r ≥ 1 có phân tích E = U

D 0

0 0

V ∗, trong đó

U là một ma trận unita cỡ m×m,V là một ma trận unita cỡ n× n và

D 0

0 0


là một ma trận khối cỡ m × n trong đó D là một ma trận chéo cỡ r × r với các

phần tử dương σ1, σ2, · · · , σr ở trên đường chéo.

1.2. Khung tổng quát trong không gian Hilbert

Khung là sự tổng quát hóa của cơ sở, đã được đưa ra năm 1952 bởi Duffin và

Schaeffer khi họ nghiên cứu chuỗi không điều hòa. Gần đây, lý thuyết khung

được phát triển do các tiện ích của khung trong xử lý tín hiệu, lý thuyết mật

mã, lý thuyết lượng tử, · · · .

Trong luận văn này, ta hạn chế chỉ làm việc trên các không gian Hilbert hữu

hạn chiều. Các kết quả của mục 1.2 có thể tham khảo trong [1], [2], [8].

Định nghĩa 1.6. Giả sử {φi, i = 1, n} là tập gồm n véctơ phức trong không gian

Hilbert m chiều H. Họ các véctơ {φi}ni=1 lập thành một khung của H nếu tồn tại

các hằng số 0 < A ≤ B <∞ thỏa mãn:

A||x||2 ≤
n∑
i=1

|〈x, φi〉|2 ≤ B||x||2, (1.1)

với mọi x ∈ H. Ở đây, chúng ta chỉ xét trong những trường hợp m và n là hữu

hạn.
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Các số A và B được gọi là các cận khung. Chúng là không duy nhất. Cận

khung trên tối ưu là cận dưới đúng của tất cả các cận trên của khung, và cận

khung dưới tối ưu là cận trên đúng của tất cả các cận dưới của khung. Chú ý

rằng các cận tối ưu thực sự là các cận của khung.

Thật vậy, gọi A và B là cận dưới tối ưu và cận trên tối ưu của khung. Theo

định nghĩa thì A = supM với M = {A > 0 : A||x||2 ≤
n∑
i=1

|〈x, φi〉|2,∀x ∈ H} và

B = inf N với N = {0 < B <∞ : B||x||2 ≥
n∑
i=1

|〈x, φi〉|2,∀x ∈ H}.

Theo định nghĩa của khung thì M 6= ∅,N 6= ∅. Hiển nhiên A > 0 và B <∞.

Do A = supM nên tồn tại một dãy {Aj}∞j=1 ⊂M sao cho A = lim
j→∞

Aj .

Gọi x là một phần tử tùy ý thuộc H.

Do Aj ||x||2 ≤
n∑
i=1

|〈x, φi〉|2 nên cho j →∞ ta cũng có A||x||2 ≤
n∑
i=1

|〈x, φi〉|2.

Do x là tùy ý nên A||x||2 ≤
n∑
i=1

|〈x, φi〉|2,∀x ∈ H.

Tương tự ta chứng minh được
n∑
i=1

|〈x, φi〉|2 ≤ B||x||2,∀x ∈ H.

Nếu cận A = B trong công thức (1.1) thì khung được gọi là khung chặt.

Hơn thế nữa, A = B = 1 thì khung được gọi là khung Parseval. Độ dư thừa của

khung được định nghĩa là r = n
m , nghĩa là một họ n véctơ trong một không gian

m − chiều.

Khi ta nói về cận của khung chặt, ta muốn nói giá trị chính xác A cùng lúc

là cận trên và cận dưới của khung. Chú ý rằng điều này hơi khác với thuật ngữ

của khung tổng quát, ở đó ví dụ một cận khung trên chỉ là một số nào đó mà

bất đẳng thức vế phải của (1.1) được thỏa mãn. Bất kỳ cơ sở nào của H đều là

một khung của H. Tuy nhiên họ véctơ cơ sở là độc lập tuyến tính còn họ véctơ

khung với n > m là phụ thuộc tuyến tính.

Mệnh đề 1.16. Trong trường hợp không gian Hilbert H là hữu hạn chiều thì
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dãy
{
φi, i = 1, n

}
là một khung khi và chỉ khi

span
{
φi, i = 1, n

}
= H.

Chứng minh.

Thật vậy, giả sử
{
φi, i = 1, n

}
là một khung của không gian Hilbert hữu hạn

chiều H.

Nếu span
{
φi, i = 1, n

}
6= H thì tồn tại ϕ khác không thuộc H sao cho

〈ϕ, φi〉 = 0,∀i = 1, n. Theo định nghĩa của khung thì tồn tại các hằng số

A,B > 0 hữu hạn để (1.1) được thỏa mãn. Từ bất đẳng thức vế trái của (1.1)

cho x = ϕ và do 〈ϕ, φi〉 = 0,∀i = 1, n ta có A||ϕ||2 ≤ 0. Do đó ϕ = 0, suy ra mâu

thuẫn.

Bây giờ giả sử span
{
φi, i = 1, n

}
= H. Ta có thể giả thiết không phải toàn

bộ các φi đều bằng 0. Theo bất đẳng thức Cauchy – Schwarz,

n∑
i=1

|〈x, φi〉|2 ≤
n∑
i=1

||x||2.||φi||2 =

(
n∑
i=1

||φi||2
)
.||x||2.

Do đó ta có thể chọn B =
n∑
i=1

||φi||2.

Xét ánh xạ f : H −→ R xác định bởi f(x) =
n∑
i=1

|〈x, φi〉|2. Ta thấy f liên tục.

Do mặt cầu đơn vị trong H là compact nên ta có thể tìm ϕ ∈ H với ||ϕ|| = 1 sao

cho:

A :=

n∑
i=1

|〈ϕ, φi〉|2= inf

{
n∑
i=1

|〈x, φi〉|2;x ∈ H, ||x|| = 1

}
.

Rõ ràng A > 0. Với mỗi x khác không trong H ta có:

n∑
i=1

|〈x, φi〉|2=

n∑
i=1

∣∣∣∣〈 x||x|| , φi〉
∣∣∣∣2.||x||2 ≥ A||x||2.

Vì vậy
{
φi, i = 1, n

}
là một khung của H. �

Ví dụ: Một ví dụ cổ điển của khung là khung được mô tả trong hình 1.1
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Hình 1.1 Ví dụ của một khung chặt.

Cụ thể với

φ1 =

 0

1

 ; φ2 =

 −
√

3
2

−1
2

 ; φ3 =


√

3
2

−1
2


Ta có thể kiểm tra được {φ1, φ2, φ3} là một khung chặt của R2 với cận khung là

A = B =
3

2
. Thật vậy, ta có

∀x = (x1, x2) ∈ R2, ||x||2 = x2
1 + x2

2,

3∑
i=1

|〈x, φi〉|2 = |〈x, φ1〉|2 + |〈x, φ2〉|2 + |〈x, φ3〉|2

= x2
2 + (−

√
3

2
x1 −

1

2
x2)2 + (

√
3

2
x1 −

1

2
x2)2

=
3

2
(x2

1 + x2
2) =

3

2
||x||2.

Vậy {φ1, φ2, φ3} là khung chặt của R2 với cận khung là A = B =
3

2
.

Chú ý rằng các véctơ {φ1, φ2, φ3} là phụ thuộc tuyến tính và do đó không tạo

thành một cơ sở của R2. Khung trong hình 1.1 có tính chất đối xứng thú vị là
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các véctơ khung có thể thu được từ phép quay bất kỳ một véctơ trong các véctơ

φi đi một góc là bội của 120o. Như chúng ta sẽ thấy trong phần 1.3, khung này

là một khung xyclic, nó là một trường hợp đặc biệt của khung đều về mặt hình

học (Geometrically uniform frame).

Ký hiệu Θ = {φi}ni=1 là một khung của không gian Hilbert H.

Toán tử tuyến tính θΘ : H −→ Cn được xác định bởi:

θΘ (x) :=


〈x, φ1〉

...

〈x, φn〉

 =

n∑
i=1

〈x, φi〉.ei

được gọi là toán tử phân tích tương ứng với Θ, trong đó

ei =



0

...

1

...

0


← i

(ei là các cột ứng với vị trí thứ i bằng 1, các vị trí khác bằng 0).

Nếu không sợ nhầm lẫn ta sẽ chỉ ký hiệu θ.

Toán tử liên hợp θ∗Θ : Cn −→ H của θΘ được gọi là toán tử tổng hợp tương

ứng với Θ. Toán tử tổng hợp có tính chất θ∗Θ(ei) = φi,∀i = 1, n và do đó

θ∗Θ(

n∑
i=1

ciei) =

n∑
i=1

ciφi

trong đó ci ∈ C.

Thật vậy,

〈x, θ∗Θej〉 = 〈θΘx, ej〉 =

〈
n∑
i=1

〈x, φi〉ei, ej

〉
= 〈x, φj〉, ∀x ∈ H.
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Vậy

θ∗Θ (ej) = φj , ∀j = 1, n.

Nếu không sợ nhầm lẫn ta sẽ chỉ ký hiệu là θ∗.

Toán tử khung tương ứng với khung Θ = {φi, i = 1, n} được định nghĩa là

SΘ := θ∗ΘθΘ : H −→ H.

Khi đó

Sθx = θ∗ΘθΘx =

n∑
i=1

〈x, φi〉φi =

n∑
i=1

φiφ
∗
ix, ∀x ∈ H.

Từ đó

SΘ =

n∑
i=1

φiφ
∗
i = ΦΦ∗ (1.2)

với Φ là ma trận cột của φi và (.)∗ là ký hiệu chuyển vị Hermit. Khi không sợ

nhầm lẫn ta sẽ chỉ ký hiệu là S.

Hiển nhiên S là toán tử tuyến tính, bị chặn. Hơn nữa, S là toán tử dương và

khả nghịch.

Thật vậy, sử dụng toán tử khung thì công thức (1.1) được viết lại như sau:

A||x||2 ≤ 〈Sx, x〉 ≤ B||x||2. (1.3)

với mọi x thuộc H.

Từ (1.3) do A > 0 nên S là toán tử dương. Từ (1.3) cũng suy ra S là đơn

ánh. Do S : Cn −→ Cn và S đơn ánh nên S cũng là song ánh.

Từ công thức (1.3), cận khung tối ưu nhất A và B được cho bởi

A = λmin(S) (1.4)

và

B = λmax(S) (1.5)
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với λmin(S) và λmax(S) là các giá trị riêng nhỏ nhất và lớn nhất của toán tử

khung S. Trong suốt phần này nếu không nói khác đi thì “cận của khung” để chỉ

cận khung tối ưu nhất.

Nếu họ véctơ {φi, i = 1, n} hình thành nên một khung của không gian H, thì

với mỗi x thuộc H có thể biểu diễn như là một tổ hợp tuyến tính của các véctơ

này:

x =

n∑
i=1

aiφi.

Nếu n > m, thì các hệ số trong khai triển này là không duy nhất. Có thể chọn

là ai = 〈x, φ̃i〉 với φ̃i được cho bởi:

φ̃i = S−1
Θ φi. (1.6)

Thật vậy,

x = SΘS
−1
Θ x =

n∑
i=1

〈S−1
Θ x, φi〉φi =

n∑
i=1

〈x, S−1
Θ φi〉φi =

n∑
i=1

〈x, φ̃i〉φi.

Tương tự ta có thể chứng minh

x = S−1
Θ SΘx = S−1

Θ

n∑
i=1

〈x, φi〉φi =

n∑
i=1

〈x, φi〉S−1
Θ φi.

Ta có thể viết kết quả trên lại dưới dạng

θ∗
Θ̃
θΘ = θ∗ΘθΘ̃ = I (1.7)

trong đó Θ̃ = {φ̃i}ni=1 = {S−1
Θ φi}ni=1 và θΘ, θΘ̃ là các toán tử phân tích tương ứng

với Θ và Θ̃.

Ta sẽ chứng minh {S−1φi}ni=1 là một khung cho H.

Gọi A, B là các cận khung dưới và trên của khung {φi}ni=1. Khi đó, do

||x||2 = ||SS−1x||2 ≤ ||S||2||S−1x||2
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nên

A||x||2

||S||2
≤ A||S−1x||2 ≤

n∑
i=1

∣∣〈S−1x, φi〉
∣∣2

=

n∑
i=1

∣∣〈x, (S−1)∗φi〉
∣∣2 =

n∑
i=1

∣∣〈x, S−1φi〉
∣∣2 .

Do
n∑
i=1

|〈S−1x, φi〉|2 ≤ B||S−1x||2

nên
n∑
i=1

|〈x, S−1φi〉|2 ≤ B||S−1x||2 ≤ B||S−1||2||x||2.

Vậy

A

||S||2
||x||2 ≤

n∑
i=1

∣∣〈x, S−1φi〉
∣∣2 ≤ B||S−1||2||x||2, ∀x ∈ H.

Do đó {S−1φi}ni=1 là một khung.

Khung {S−1φi}ni=1 có tính chất là với mọi x ∈ H ta có

x =

n∑
i=1

〈
x, S−1φi

〉
φi =

n∑
i=1

〈x, φi〉S−1φi.

Ta gọi {S−1φi}ni=1 là khung đối ngẫu chính tắc của {φi}ni=1.

Hệ số ai = 〈x, φ̃i〉 có tính chất là trong số tất cả các hệ số có thể có, nó có

chuẩn l2 cực tiểu.

Mệnh đề 1.17. Nếu x =
n∑
i=1

aiφi với ai ∈ C và không phải tất cả các ai đều bằng

〈x, φ̃i〉 thì
n∑
i=1

|ai|2 >
n∑
i=1

|〈x, φ̃i〉|2.

Chứng minh.
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Ta ký hiệu Θ = {φi}ni=1 và Θ̃ = {φ̃i}ni=1. Giả sử x =
n∑
i=1

aiφi, nghĩa là x = θ∗Θ(a)

trong đó a =


a1

...

an

 .

Ta viết a = b + c trong đó b ∈ θΘ(H) và c ∈ θΘ(H)⊥. Do b⊥c nên

||a||2 = ||b||2 + ||c||2. Do b ∈ θΘ(H) = θΘ̃(H) nên ∃g ∈ H sao cho b = θΘ̃(g)

hay a = θΘ̃(g) + c. Do đó x = θ∗Θa = θ∗ΘθΘ̃(g) + θ∗Θc. Do c ∈ θΘ(H)⊥ nên theo Mệnh

đề 1.1 θ∗Θc = 0.

Từ (1.7) ta có θ∗ΘθΘ̃ = I. Vậy x = g.

Do đó a = θΘ̃(x) + c và

n∑
i=1

|ai|2 = ||a||2 = ||θΘ̃(x)||2 + ||c||2 =

n∑
i=1

|〈x, φ̃i〉|2 + ||c||2 ≥
n∑
i=1

|〈x, φ̃i〉|2.

Dấu “=” chỉ xảy ra khi c = 0 và a = θΘ̃(x).

Do đó a =


〈x, φ̃1〉

...

〈x, φ̃n〉

 . �

Cho khung {φi}ni=1. Nếu khung {yi}ni=1 thỏa mãn với mỗi x thuộc H,

x =

n∑
i=1

〈x, yi〉φi =

n∑
i=1

〈x, φi〉yi

thì {yi}ni=1 được gọi là khung đối ngẫu thay phiên của khung {φi}ni=1.

Ký hiệu Y là ma trận cột của yi, khi đó ma trận Y có dạng:

Y = S−1Φ + T (I − Φ∗S−1Φ), (1.8)

với T là một ma trận tùy ý, ứng với một khung đối ngẫu thay phiên {yi}ni=1 của

{φi}ni=1.
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Thật vậy, lấy liên hợp hai vế của (1.8) ta được Y ∗ = Φ∗S−1 + (I−Φ∗S−1Φ)T ∗.

Từ đó ΦY ∗ = ΦΦ∗S−1 + Φ(I −Φ∗S−1Φ)T ∗ = I + ΦT ∗−ΦT ∗ = I với mỗi cách chọn

T . Điều này tương đương với x =
n∑
i=1

〈x, yi〉φi,∀x ∈ H. Lấy liên hợp hai vế của

ΦY ∗ = I ta được Y Φ∗ = I. Điều này tương đương với x =
n∑
i=1

〈x, φi〉yi,∀x ∈ H. Do

đó {yi}ni=1 là khung đối ngẫu thay phiên của {φi}ni=1.

Tuy nhiên, lựa chọn đặc biệt yi = φ̃i có một số tính chất mong muốn. Ngoài

việc làm cực tiểu l2 chuẩn, trong nhiều trường hợp chọn yi = φ̃i làm các véctơ

khung có tính chất đối xứng giống như các véctơ của khung ban đầu. Đặc biệt,

trong phần 1.3.2. chúng ta chứng tỏ rằng các véctơ của khung đối ngẫu chính

tắc với khung đều về mặt hình học cũng đều về mặt hình học, và trong chương

2 chúng ta cũng chứng tỏ rằng các véctơ của khung đối ngẫu chính tắc với một

khung đều đa hợp cũng đều đa hợp. Cuối cùng, trong trường hợp khung chặt,

các véctơ của khung đối ngẫu chính tắc dẫn đến khai triển đặc biệt đơn giản.

Cụ thể, trong trường hợp này S = A.Im. Do đó: S−1 = (1/A).Im, và các véctơ của

khung đối ngẫu chính tắc là {φ̃i = (1/A)φi, i = 1, n}. Do khai triển theo khung

chặt của một tín hiệu là rất đơn giản, nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng

[2].

Giả sử chúng ta có một tập các véctơ {φi, i = 1, n} lập thành một khung của

không gian H, với cận khung A 6= B. Ta có thể xây dựng một khung chặt từ các

véctơ này. Khung chặt được xây dựng theo cách đề cập ở đây được gọi là khung

chặt chính tắc. Các véctơ của khung chặt chính tắc {µi, i = 1, n} liên kết với các

véctơ {φi, i = 1, n} được cho bởi:

µi = S−
1
2φi (1.9)

với {S− 1
2} là căn bậc hai đối xứng xác định dương của S−1. Chú ý rằng
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{US− 1
2φi} với U là ma trận unita tùy ý cho một khung Parseval.

Thật vậy,

n∑
i=1

|〈x, US−
1
2φi〉|2 =

n∑
i=1

|〈U∗x, S−
1
2φi〉|2 = ||U∗x||2 = ||x||2.

Tuy nhiên, khung chặt chính tắc có tính chất là khung Parseval gần nhất với

các véctơ {φi} theo nghĩa bình phương bé nhất [6], [7].

Từ công thức (1.6) và (1.9) chúng ta thấy rằng để tính toán các véctơ khung

đối ngẫu và các véctơ khung chặt chính tắc liên kết với khung {φi}, chúng ta cần

phải tính toán các ma trận S−1 và S−
1
2 và sau đó áp dụng cho mỗi véctơ khung

{φi}.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi giới thiệu một lớp các khung có tính chất

đối xứng mạnh được gọi là khung đều về mặt hình học. Như chúng ta sẽ chỉ ra

trong mục 1.3.2, các véctơ khung đối ngẫu chính tắc và các véctơ khung chặt

chính tắc liên kết với một khung đều về mặt hình học được tạo ra từ một cách

đơn giản, và do đó có thể được tính rất hiệu quả.

1.3. Khung đều về mặt hình học

Định nghĩa 1.7. Họ các véctơ S = {φi, i = 1, n} là đều về mặt hình học nếu mọi

véctơ trong tập đó có dạng φi = Uiφ, trong đó φ là một véctơ sinh và các ma trận

{Ui, i = 1, n} là các ma trận unita và lập thành nhóm Abel Q. Nhóm Q được gọi

là nhóm sinh của S.

Nói một cách khác, một tập véctơ là đều về mặt hình học nếu cho hai véctơ

φi và φj bất kỳ trong tập đó thì tồn tại một phép đẳng cự (một phép biến đổi

tuyến tính bảo toàn chuẩn) Zij ánh xạ từ φi đến φj trong khi vẫn bảo toàn tập.

Như vậy, với mọi i, Zijφi = φj . Trực giác thấy rằng, một tập véctơ là đều về mặt

24



hình học nếu nó ‘trông giống nhau’ về mặt hình học từ bất cứ điểm nào trong

tập.

Tập các véctơ trong hình 1.1 là đều về mặt hình học, do tập là đối xứng đối

với một phép quay 120o. Một họ các véctơ {φi ∈ H, i = 1, n} lập thành khung đều

về mặt hình học của H nếu họ véctơ {φi}ni=1 là đều về mặt hình học và căng H.

1.3.1. Tính chất của khung đều về mặt hình học

Như chúng ta thấy trong mệnh đề sau, các cận khung của khung đều về mặt

hình học có thể được đánh giá thông qua chuẩn của véctơ sinh.

Mệnh đề 1.18. Cho S = {φi = Uiφ, Ui ∈ Q} là một khung đều về mặt hình học

với các cận khung là A và B, với φ là một véctơ sinh bất kỳ. Khi đó,

A ≤ n

m
||φ||2 ≤ B.

Hơn thế nữa, nếu khung là chặt thì

A = B =
n

m
||φ||2.

Chứng minh.

Chúng ta có thể biểu diễn toán tử khung tương ứng với các véctơ khung φi

như sau:

S =

n∑
i=1

Uiφφ
∗U∗i . (1.10)

Khi đó, theo Mệnh đề 1.11,

Tr(S) =

n∑
i=1

Tr(Uiφφ
∗U∗i ) =

n∑
i=1

Tr(UiU
∗
i φφ

∗) =

n∑
i=1

Tr(φφ∗) = n||φ||2. (1.11)

do Tr(φφ∗) = ||φ||2. Ta có

n∑
i=1

λi(S) = Tr(S) = n||φ||2. (1.12)
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Do đó,

A = min
i
λi(S) ≤ 1

m

m∑
i=1

λi(S) =
n

m
||φ||2; (1.13)

B = max
i
λi(S) ≥ 1

m

m∑
i=1

λi(S) =
n

m
||φ||2. (1.14)

Kết hợp (1.13) và (1.14) ta được A ≤ n

m
||φ||2 ≤ B.

�

Từ U∗i = U−1
i , tích vô hướng của hai véctơ trong S là

〈φi, φj〉 = φ∗jφi = (Ujφ)∗(Uiφ) = φ∗U∗j Uiφ = φ∗U−1
j Uiφ = s(U−1

j Ui). (1.15)

Trong đó s là phiếm hàm trên Q xác định bởi:

s(Ui) = φ∗Uiφ. (1.16)

Với i cố định, tập U−1
i Q = {U−1

i Uj , Uj ∈ Q} chính là hoán vị của Q do

U−1
i Uj ∈ Q với mọi i, j và mỗi phần tử Ut ∈ Q đều có thể biểu diễn dưới dạng

Ut = U−1
i Uj với Uj = UiUt ∈ Q. Do đó, n số {s(U−1

i Uj), j = 1, n} là một hoán vị

của {s(Ui), i = 1, n}.

Tương tự, nó vẫn đúng với j cố định.

Kết quả là, mỗi hàng và cột của ma trận Gram cỡ n × n G = {〈φi, φj〉} là

hoán vị của các số ai = {s(Ui), i = 1, n}.

Ma trận G với các hàng (cột) là hoán vị của một hàng (cột) đầu tiên được

gọi là ma trận hoán vị.

Ví dụ ma trận 

a1 a2 a3 a4

a2 a1 a4 a3

a3 a4 a1 a2

a4 a3 a2 a1
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là ma trận hoán vị.

Như vậy, chúng ta đã chứng tỏ rằng ma trận Gram của tập các véctơ đều về

mặt hình học là một ma trận hoán vị. Hơn nữa, nếu ma trận Gram G = {〈φi, φj〉}

là ma trận hoán vị và G = GT , thì họ véctơ {φi} là đều về mặt hình học. Từ đó

chúng ta có mệnh đề sau.

Mệnh đề 1.19. ([4])

Ma trận Gram G = {〈φi, φj〉} tương ứng với tập các véctơ đều về mặt hình

học S = {φi ∈ H, i = 1, n} là ma trận hoán vị. Ngược lại, nếu ma trận Gram

G = {〈φi, φj〉} là ma trận hoán vị và 〈φi, φj〉 = 〈φj , φi〉 với mọi i, j thì họ véctơ

{φi} là đều về mặt hình học. Hơn thế nữa nếu họ véctơ {φi} căng H, thì chúng

lập thành một khung đều về mặt hình học của H.

Như chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo, ma trận FT đóng một vai trò quan

trọng trong việc xác định khung đều về mặt hình học. Để định nghĩa phép biến

đổi Fourier của một hàm nhận giá trị phức xác định trên một nhóm sẽ thuận tiện

hơn nếu thay thế nhóm nhân Q bởi một nhóm cộng Q mà đẳng cấu với Q. Ta

nhớ lại rằng hai nhóm Q và Q′ là đẳng cấu, ký hiệu: Q ∼= Q′, nếu tồn tại một song

ánh (đơn ánh và toàn ánh) ϕ : Q −→ Q′ thỏa mãn ϕ(xy) = ϕ(x)ϕ(y),∀x, y ∈ Q.

Cụ thể, mỗi nhóm Abel hữu hạn Q là đẳng cấu với tích trực tiếp Q của một

số hữu hạn các nhóm xyclic: Q=̃Q = Zn1×· · ·×Znp, với Znt là nhóm cộng xyclic

của các số nguyên modulo nt và n =
∏
t

nt.

Như vậy, mỗi phần tử Ui ∈ Q có thể liên kết với một phần tử q ∈ Q được cho

bởi q = (q1, · · · , qp) với qt ∈ Znt , phép tương ứng này được ký hiệu bởi: Ui ↔ q.

Mỗi véctơ φi = Uiφ được ký hiệu là φ(q) với Ui ↔ q.

Phần tử không 0 = (0, 0, . . . , 0) ∈ Q liên kết với ma trận đồng nhất I ∈ Q,

27



phần tử đối (phép cộng) −q ∈ Q tương ứng với phần tử nghịch đảo (phép nhân)

U−1
i = U∗i ∈ Q.

Nếu Ui ↔ q và Uj ↔ q′ thì ma trận Gram là ma trận cỡ n× n

G ={〈φj , φi〉, i, j = 1, n} = {〈φ(q′), φ(q)〉, q′, q ∈ Q}

={〈Uj(φ), Ui(φ)〉, i, j = 1, n} = {〈φ, U−1
j Uiφ〉, i, j = 1, n}

={〈φ(0), φ(q − q′)〉, q′, q ∈ Q} = {s(q − q′), q′, q ∈ Q} (1.17)

với chỉ số hàng và cột q′, q thuộc Q với s là hàm trên Q được cho bởi:

s(q) = 〈φ(0), φ(q)〉. (1.18)

Biến đổi Fourier của hàm nhận giá trị phức ϕ : Q −→ C định nghĩa trên Q =

Zn1 × · · · × Znp là hàm nhận giá trị phức ϕ̂ : Q −→ C được cho bởi

ϕ̂(h) =
1√
n

∑
q∈Q

〈h, q〉ϕ(q), (1.19)

với hạt nhân Fourier 〈h, q〉 là:

〈h, q〉 =

p∏
t=1

e
−2πihtqt

nt , (1.20)

ht và qt là những thành phần của h và q tương ứng, và tích ht.qt là một số nguyên

theo modulo nt. Ma trận FT trên Q được định nghĩa là ma trận cỡ n× n

F =

{
1√
n
〈h, q〉, h, q ∈ Q

}
.

Biến đổi Fourier của véctơ cột ϕ = {ϕ(q), q ∈ Q} là véctơ cột ϕ̂ = {ϕ̂(h), h ∈ Q}

cho bởi ϕ̂ = Fϕ.

Bổ đề 1.4. F là unita.
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Chứng minh.

Ta đánh số các phần tử của nhóm Q = {h(1), · · · , h(n)}

F =



1√
n
〈h(1), h(1)〉 1√

n
〈h(1), h(2)〉 · · · 1√

n
〈h(1), h(n)〉

1√
n
〈h(2), h(1)〉 1√

n
〈h(2), h(2)〉 · · · 1√

n
〈h(2), h(n)〉

...
...

...
...

1√
n
〈h(n), h(1)〉 1√

n
〈h(n), h(2)〉 · · · 1√

n
〈h(n), h(n)〉


Ký hiệu các cột của F là {ci}ni=1. Ta sẽ chứng minh {ci}ni=1 là hệ trực chuẩn. Ta

có

||ci||2 =
1

n

n∑
j=1

|〈h(j), h(i)〉|2 =
1

n

n∑
j=1

1 = 1,∀i = 1, n.

Vậy ||ci|| = 1, ∀i = 1, n. Với i 6= j,

〈ci, cj〉 =
1

n

n∑
l=1

〈h(l), h(i)〉〈h(l), h(j)〉∗

=
1

n

n∑
l=1

〈h(l), h(i)〉〈h(l),−h(j)〉

=
1

n

n∑
l=1

〈h(l), h(i) − h(j)〉

=
1

n

n∑
l=1

p∏
t=1

e−2πih
(l)
t (h

(i)
t −h

(j)
t )/nt .

với h(i) = (h
(i)
1 , · · · , h(i)

p ) trong đó h(i)
t ∈ Znt , t = 1, p.

Chú ý phép cộng trong nhóm Q được thực hiện theo từng thành phần modulo

nt và tích h
(i)
t .h

(j)
t là một số nguyên theo modulo nt.

Nhận xét

1. Với những t nào mà h(l)
t (h

(i)
t − h

(j)
t ) = 0(modnt) thì

e−2πih
(l)
t (h

(i)
t −h

(j)
t )/nt = 1.
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Ta gọi tập I1 là tập tất cả các chỉ số t có tính chất trên và I2 = {1, · · · , p} \ I1.

Khi đó với t ∈ I2 thì h(l)
t 6= 0( mod nt) và h(i)

t − h
(j)
t 6= 0(modnt).

Ta có
n∑
l=1

p∏
t=1

e−2πih
(l)
t (h

(i)
t −h

(j)
t )/nt =

n∑
l=1

∏
t∈I2

e−2πih
(l)
t (h

(i)
t −h

(j)
t )/nt (1.21)

2. Nếu l là một số nguyên khác 0 trong nhóm Znt thì

l.Znt = {l.0, l.1, · · · , l.(nt − 1)} = Znt .

3. Nếu w là một số phức, w 6= 0 và wm = 1 với m là một số nguyên bất kỳ thì

w + w1 + · · ·+ wm = 0.

4. Khi cố định t ∈ {1, · · · , p} và cho l chạy từ 1 đến n thì h(l)
t sẽ nhận

n

nt
khả

năng bằng 0,
n

nt
khả năng bằng 1, . . . ,

n

nt
khả năng bằng nt − 1 do h(l)

t ∈ Znt và

n =
p∏
t=1

nt.

5. Đặt

wt = e−2πi(h
(i)
t −h

(j)
t )/nt .

Theo nhận xét 1, thì wt 6= 1. Ta có wntt = 1. Theo nhận xét 3, thì
n∑
l=1

(wt)
h
(l)
t = 0

tức là
n∑
l=1

e−2πih
(l)
t (h

(i)
t −h

(j)
t )/nt = 0.

Nhóm tổng (1.21) thành các nhóm thích hợp và sử dung các nhận xét 1 – 5, ta

có thể chứng minh được tổng (1.21) bằng 0, tức là 〈ci, cj〉 = 0,∀i 6= j. Vậy F là

unita. �

Do F là unita, chúng ta thu được công thức biến đổi Fourier ngược:

ϕ = F∗ϕ̂ = { 1√
n

∑
h∈Q

〈h, q〉∗φ̂(h), q ∈ Q} (1.22)

với

〈h, q〉∗ =

p∏
t=1

e
2πihtqt
nt .
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Như chúng ta thấy trong định lý sau, ma trận FT được sử dụng để xác định

khung đều về mặt hình học.

Định lý 1.3. Họ các véctơ {φi, i = 1, n} trong không gian Hilbert m - chiều H là

đều về mặt hình học nếu và chỉ nếu ma trận Gram G = {〈φi, φj〉} được chéo hóa

bởi ma trận FT F trên tích hữu hạn các nhóm xyclic Q. Họ véctơ {φi, i = 1, n}

lập thành khung đều về mặt hình học của H nếu thêm vào đó G có hạng là m.

Chứng minh.

Theo Mệnh đề 1.16, họ véctơ {φi, i = 1, n} lập thành khung của H nếu và chỉ

nếu chúng căng H, tức là rankG = m.

Đối với một tập các véctơ đều về mặt hình học với nhóm sinh Q=̃Q, ma trận

FT trên Q chéo hóa ma trận Gram G.

Thật vậy, theo (1.17), G = {s(q−q′), q′ ∈ Q}. Ký hiệu G(q′) = {s(q−q′), q ∈ Q}

là dòng thứ q′ của G.

Khi đó với h ∈ Q,F(h) là véctơ cột F(h) = { 1√
n
〈h, q〉, q ∈ Q},

〈G(q′),F(h)〉 =
1√
n

∑
q∈Q

〈h, q〉s(q − q′).

Đặt q′′ = q − q′ ta được

1√
n

∑
q′′∈Q

〈h, q′ + q′′〉s(q′′) =
1√
n

∑
q′′∈Q

〈h, q′〉〈h, q′′〉s(q′′) = 〈h, q′〉.ŝ(h),

trong đó {ŝ(h), h ∈ Q} là biến đổi Fourier của {s(q), q ∈ Q}.

Gọi Σ là ma trận chéo cỡ n×n với các phần tử nằm trên đường chéo {σ(h) =

n
1
4

√
ŝ(h), h ∈ Q}. Từ đó FΣ

2
là ma trận với các phần tử 〈h, q′〉ŝ(h).

Từ tính toán ở bên trên, GF cũng là ma trận với các phần tử 〈h, q′〉ŝ(h). Do

đó FΣ
2

= GF , nghĩa là G = FΣ
2F∗.
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Như vậy, để hoàn thành chứng minh định lý, chúng ta cần phải chứng minh

rằng nếu G là chéo hóa nhờ ma trận FT F trên nhóm Q thì tập các véctơ

{φ(q), q ∈ Q} là đều về mặt hình học.

Giả sử Φ là ma trận cột của φ(q) do đó G = Φ∗Φ. Do F chéo hóa G, G có

phân tích như sau: G = FDF∗ với ma trận đường chéo D có các phần tử chéo

di, trong đó m phần tử chéo đầu tiên có thể khác 0 và tất cả các phần tử chéo

còn lại đều bằng 0. Khi đó, Φ có phân tích giá trị suy biến như sau:

Φ = UΣF∗,

với U là ma trận unita tùy ý và Σ là ma trận đường chéo cỡ m× n với phần tử

chéo

{σi =
√
di, i = 1,m}.

Ký hiệu {f(q), q ∈ Q} là các cột của ma trận F∗. Từ định nghĩa của F , các

thành phần f(0) đều bằng
1√
n
, và f(q) = B(q)f(0) với B(q) ma trận chéo unita

với phần tử chéo {〈h, q〉, h ∈ Q}, với 〈h, q〉 cho bởi (1.20).

Do φ(q) là các cột của ma trận Φ, f(q) là các cột của ma trận F∗ và Φ = UΣF∗,

cùng với sự kiện là các ma trận đường chéo là giao hoán với nhau nên

φ(q) = UΣf(q) = UΣB(q)f(0) = UB(q)Σf(0) = UB(q)U∗φ, (1.23)

với φ = UΣf(0). Nếu chúng ta định nghĩa U(q) = UB(q)U∗ thì chúng ta có

φ(q) = U(q)φ, với các ma trận {U(q), q ∈ Q} là unita.

Bây giờ chúng ta chỉ ra rằng nhóm Q = {U(q), q ∈ Q} là nhóm Abel. Trước

tiên chúng ta có: U(0) = UB(0)U∗ = UU∗ = I. Do đó I ∈ Q. Tiếp theo, U−1(q) =

UB−1(q)U∗ = UB(−q)U∗. Do đó U−1(q) ∈ Q do −q ∈ Q.

Cuối cùng, U(q)U(h) = UB(q)B(h)U∗ = UB(h)B(q)U∗ = U(h)U(q) do các ma
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trận đường chéo giao hoán, và U(q)U(h) ∈ Q do B(h)B(q) = B(h+ q) = B(q′) với

q′ nào đó thuộc Q.

Do đó chúng ta kết luận rằng, φ(q) = U(q)φ với các ma trận U(q) là unita và

lập thành nhóm Abel, do đó họ véctơ φ(q) là đều về mặt hình học. �

Như là một hệ quả của Định lý 1.3, ta có:

Hệ quả 1.3. Một tập các véctơ {φi ∈ H, i = 1, n} là đều về mặt hình học nếu và

chỉ nếu ma trận Φ của các cột φi có phân tích giá trị suy biến được cho bởi công

thức sau:

Φ = UΣF∗

với U là ma trận unita tùy ý, Σ là ma trận đường chéo với phần tử chéo {σi, i =

1,m}, và F là ma trận FT trên tích trực tiếp của các nhóm xyclic.

Hơn nữa, họ véctơ {φi} lập thành một khung đều về mặt hình học của H nếu

chúng căng H hoặc tương đương nếu σi 6= 0, i = 1,m.

1.3.2. Khung đối ngẫu chính tắc và khung chặt chính tắc của khung đều

về mặt hình học

Trong phần 1.3.2 chúng ta sẽ thấy rằng các véctơ khung đối ngẫu chính tắc và

các véctơ khung chặt chính tắc liên kết với khung đều về mặt hình học cũng là

đều về mặt hình học. Tính chất này có thể sử dụng tính toán khung đối ngẫu

chính tắc và khung chặt chính tắc rất hiệu quả.

Giả sử S = {φi = Uiφ, Ui ∈ Q} là khung đều về mặt hình học sinh bởi nhóm

hữu hạn Q (không nhất thiết Abel) của các ma trận unita, với φ là véctơ sinh

tùy ý. Toán tử khung S được xác định bởi (1.2) giao hoán với mỗi ma trận unita

Ui trong nhóm sinh Q.
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Thật vậy, toán tử khung được cho bởi:

S =

n∑
i=1

Uiφφ
∗U∗i , (1.24)

với mọi j ta có:

SUj =

n∑
i=1

Uiφφ
∗U∗i Uj = Uj

n∑
i=1

U∗j Uiφφ
∗U∗i Uj = Uj

n∑
i=1

Uiφφ
∗Ui = UjS, (1.25)

do {U∗j Ui, i = 1, n} là hoán vị của Q.

Do Q là một nhóm nên với mỗi j tồn tại i sao cho Uj = U−1
i . Khi đó S−1Uj =

S−1U−1
i = (UiS)−1 = (SUi)

−1 = U−1
i S−1 = UjS

−1. Do đó S−1 giao hoán với mọi

Uj ∈ Q.

Theo Hệ quả 1.2 thì do đó S−
1
2 cũng giao hoán với mọi Uj ∈ Q.

Như vậy,

φ̃i = S−1φi = S−1Uiφ = UiS
−1φ = Uiφ̃ (1.26)

với φ̃ = S−1φ. Từ công thức đó ta thấy rằng các véctơ khung đối ngẫu {φi =

S−1φi} là đều về mặt hình học với nhóm sinh bằng Q.

Tương tự như vậy,

µi = S−
1
2φi = S−

1
2Uiφ = UiS

− 1
2φ = Uiµ (1.27)

với µ = S−
1
2φ. Từ công thức đó ta thấy rằng các véctơ khung chặt chính tắc

{µi = S−
1
2φi} cũng là đều về mặt hình học với nhóm sinh Q.

Do đó, để tính các véctơ khung đối ngẫu chính tắc hoặc các véctơ khung chặt

chính tắc thì tất cả những gì chúng ta cần là tính toán các véctơ sinh φ̃ và µ

tương ứng. Các véctơ khung còn lại thu được bằng cách áp dụng nhóm Q lên

các véctơ sinh tương ứng.

Khi nhóm Q là Abel, các véctơ sinh có thể được tính toán rất hiệu quả khi

sử dụng ma trận FT .
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Từ hệ quả 1.3, Φ có phân tích giá trị suy biến được cho bởi:

Φ = UΣF∗ =
∑
h∈Q

σ(h)u(h)F∗(h), (1.28)

ở đây Σ là ma trận đường chéo với phần tử chéo

{σ(h) = n
1
4

√
ŝ(h), h ∈ Q}

với {ŝ(h), h ∈ Q} là biến đổi Fourier của {s(q), q ∈ Q}, U là ma trận các cột u(h),

với

u(h) =


Φ
F(h)

σ(h)
=
φ̂(h)

σ(h)
nếu σ(h) 6= 0,

0 trường hợp khác

(1.29)

với

φ̂(h) =
1√
n

∑
q∈Q

〈h, q〉φ(q), (1.30)

là thành phần thứ h của biến đổi Fourier của Φ được coi như là véctơ hàng của

các véctơ cột Φ = {φ(q), q ∈ Q} và

F∗ = { 1√
n
〈h, q〉∗, h, q ∈ Q}

có các hàng

F∗(h) = { 1√
n
〈h, q〉∗, q ∈ Q}.

Từ đó suy ra

φ̃ = S−1φ =
1√
n

∑
h∈I

1

σ(h)
u(h), (1.31)

với h ∈ I nếu σ(h) 6= 0.

Tương tự,

µ = S−
1
2φ =

1√
n

∑
h∈I

u(h). (1.32)

Chúng ta tóm tắt kết quả trong các định lý sau
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Định lý 1.4. Giả sử S = {φi = Uiφ, Ui ∈ Q} là khung đều về mặt hình học sinh

bởi nhóm Abel hữu hạn Q của các ma trận unita, với φ là véctơ sinh tùy ý, và Φ

là ma trận của các cột φi.

Giả sử Q là nhóm cộng Abel đẳng cấu với Q, giả sử {φ(q), q ∈ Q} là các phần

tử của S trong phép đẳng cấu này, và cho F là ma trận biến đổi Fourier trên G.

Khi đó,

(i) Các véctơ khung đối ngẫu {φ̃i, i = 1, n} là đều về mặt hình học với nhóm

sinh Q và véctơ sinh φ̃ =
1√
n

∑
h∈I

1

σ(h)
u(h) trong đó:

a) {σ(h) = n
1
4

√
ŝ(h), h ∈ Q} là các giá trị suy biến của Φ;

b) {ŝ(h), h ∈ Q} là biến đổi Fourier của dãy tích vô hướng {〈φ(0), φ(q)〉, q ∈

Q};

c) I là tập chỉ số h thuộc Q thỏa mãn σ(h) 6= 0;

d) u(h) =
φ̂(h)

σ(h)
với h thuộc I;

e) {φ̂(h), h ∈ Q} là biến đổi Fourier của {φ(q), q ∈ Q};

(ii) Các véctơ khung chặt chính tắc {µi, i = 1, n} là đều về mặt hình học với

nhóm sinh Q và véctơ sinh µ =
1√
n

∑
h∈I

u(h);

(iii) Các cận khung của khung {φi, i = 1, n} được cho bởi

A =
√
nmin
h∈I

ŝ(h); B =
√
nmax
h∈I

ŝ(h).

Trường hợp đặc biệt quan trọng của Định lý (1.4) là trường hợp mà nhóm

sinh Q là xyclic với

Ui = V i−1, i = 1, n,

trong đó V là ma trận unita với V n = I.
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Một nhóm xyclic tạo ra tập các véctơ xyclic

S = {φi = V i−1φ, i = 1, n},

trong đó φ là tùy ý.

Ví dụ: Khung trong Hình 1.1 là xyclic với V biểu thị một phép quay một

góc 120o. Nếu Q là xyclic thì G là ma trận vòng tròn. (Ma trận vòng tròn là ma

trận mà mỗi dòng (cột) thu được từ một phép dịch chuyển sang phải theo vòng

tròn một vị trí của hàng (cột) trước).

Một ví dụ về ma trận vòng tròn là ma trận có dạng
a0 a2 a1

a1 a0 a2

a2 a1 a0


Khi đó nhóm cộng Abel Q đẳng cấu với Q là nhóm xyclic Zn.

Hạt nhân FT là 〈h, g〉 = e
−2πihg

n với h, g ∈ Zn, và ma trận FT F trở thành ma

trận FT rời rạc cấp n× n :

1√
n



1 1 · · · 1

1 e−i
2π
n
.1 · · · e−i

2π
n
.(n−1)

1 e−i
2π
n
.2 · · · e−i

2π
n
.2(n−1)

...
...

...
...

1 e−i
2π
n
.(n−1) · · · e−i

2π
n
.(n−1)(n−1)


Các giá trị suy biến của Φ là

σ(h) = n
1
4

√√√√ 1√
n

n∑
j=1

e−
2πihj
n 〈φ1, φj〉 =

√√√√ n∑
j=1

e−
2πihj
n 〈φ1, φj〉

Các véctơ khung chặt chính tắc µi tương ứng với các véctơ khung φi có tính

chất: Chúng là các véctơ khung Parseval gần nhất với các véctơ φi theo nghĩa
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bình phương bé nhất. Như vậy, các véctơ µi là các véctơ khung Parseval làm cực

tiểu hóa của sai số bình phương bé nhất

n∑
i=1

〈φi − µi, φi − µi〉. (1.33)

Bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra rằng, khi khung gốc các véctơ φi là đều về mặt hình

học với nhóm sinh Q, các véctơ khung chặt chính tắc có tính chất khác nữa là

trong số tất cả các véctơ khung Parseval chúng làm cực đại

Rφµ =

n∑
i=1

|〈φi, µi〉|2. (1.34)

Làm cực đại Rφµ được quan tâm nhiều trong các ứng dụng khác nhau (xem

[5]).

Để có một biểu thức thuận tiện hơn cho Rφµ, giả sử Φ và M ký hiệu các ma

trận cột φi và µi tương ứng. Do các véctơ µi tạo thành khung Parseval cho H,

M thỏa mãn:

MM∗ = Im (1.35)

Từ Hệ quả 1.3, Φ có một phân tích giá trị suy biến được cho bởi:

Φ = UΣF∗,

trong đó, U là ma trận unita, F là ma trận FT trên nhóm cộng Q đẳng cấu với

Q, và Σ là ma trận đường chéo cấp m× n với các phần tử chéo σi > 0.

Từ (1.35) M có thể được viết là M = UĨZ∗ trong đó Z là ma trận unita tùy

ý và Ĩ là ma trận đường chéo cấp m× n với tất cả các phần tử chéo đều là 1.

Giả sử fi và zi là các cột của F∗ và Z∗ tương ứng. Khi đó ta có biểu thức của

Rφµ như sau:

Rφµ =

n∑
i=1

|〈φi, µi〉|2 =

n∑
i=1

|〈U∗φi, U∗µi〉|2 =

n∑
i=1

|〈fi,Σzi〉|2. (1.36)
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Với Σ là ma trận đường chéo cấp n× n với m phần tử chéo đầu tiên bằng σi, và

tất cả các phần tử chéo còn lại đều bằng 0.

Vấn đề của chúng ta đưa về việc tìm một tập các véctơ trực chuẩn zi làm cực

đại ∑
i

|〈fi,Σzi〉|2

trong đó các véctơ fi cũng là trực chuẩn.

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy – Schwarz, ta có:

Rφµ =

n∑
i=1

|〈Σ
1
2fi,Σ

1
2 zi〉|2 ≤

n∑
i=1

〈fi,Σfi〉〈zi,Σzi〉. (1.37)

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi Σ
1
2fi = ciΣ

1
2 zi với ci nào đó. Đặc biệt, ta có dấu

bằng xảy ra khi cho zi = fi.

Do các thành phần của các véctơ fi tất cả đều có độ lớn bằng
1√
n
, nên

〈
fi,
∑

fi

〉
=

1

n

m∑
k=1

σk
∆
= α, ∀i.

Và (1.37) trở thành

Rφµ ≤ α

n∑
i=1

〈
zi,Σzi

〉
= αTr(Z∗ΣZ) = αTr(Σ) = nα2. (1.38)

Dấu bằng xảy ra nếu fi = zi.

Các véctơ khung Parseval làm cực đại Rφµ là các cột của M̂ = UĨF∗ = S−
1
2 Φ

với S = ΦΦ∗ và bằng các véctơ khung chặt chính tắc.

1.3.3. Ví dụ của khung đều về mặt hình học

Bây giờ ta xét một ví dụ mô tả cho phần khái niệm trước. Xét các véctơ khung

φ1 =
1

2
[
√

3 − 1]T ; φ2 =
1

2
[
√

3 1]T ;

φ3 =
1

2
[−
√

3 1]T ; φ4 =
1

2
[−
√

3 − 1]T
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Hình 1.2 Ví dụ khung đều về mặt hình học.

được miêu tả trong Hình 1.2

Ma trận Gram tương ứng được cho bởi:

G =



1 0.5 −1 −0.5

0.5 1 −0.5 −1

−1 −0.5 1 0.5

−0.5 −1 0.5 1


(1.39)

Đó là ma trận hoán vị với G = GT . Từ Mệnh đề 1.19 suy ra các véctơ φi là đều

về mặt hình học. Do các véctơ φi cũng căng R2 các véctơ này thành lập khung

cho R2.

Các véctơ φi có thể biểu diễn như sau: {φi = Uiφ, i = 1, 4} với φ = φ1 và các
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ma trận {Ui, i = 1, 4} là unita, lập thành nhóm Abel Q, và được cho bởi:

U1 = I2 U2 =

 1 0

0 −1


U3 =

 −1 0

0 −1

 U4 =

 −1 0

0 1


(1.40)

Bảng nhân của nhóm Q là:

U1 U2 U3 U4

U1 U1 U2 U3 U4

U2 U2 U1 U4 U3

U3 U3 U4 U1 U2

U4 U4 U3 U2 U1

(1.41)

Nếu ta định nghĩa phép tương ứng:

U1 ↔ (0, 0);U2 ↔ (0, 1);U3 ↔ (1, 0);U4 ↔ (1, 1), (1.42)

thì bảng trên trở thành bảng cộng của Q = Z2 × Z2

(0,0) (0,1) (1,0) (1,1)

(0,0) (0,0) (0,1) (1,0) (1,1)

(0,1) (0,1) (0,0) (1,1) (1,0)

(1,0) (1,0) (1,1) (0,0) (0,1)

(1,1) (1,1) (1,0) (0,1) (0,0)

(1.43)

Chỉ có cách đánh số các phần tử là khác nhau giữa bảng (1.43) và bảng (1.41).
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Như vậy, Q là đẳng cấu với Q = Z2×Z2,ma trận FT F là ma trận Hadamard:

F =
1

2



1 1 1 1

1 −1 1 −1

1 1 −1 −1

1 −1 −1 1


(1.44)

Từ Định lý 1.4, các véctơ khung đối ngẫu chính tắc và các véctơ khung chặt

chính tắc cũng là đều về mặt hình học với véctơ sinh là φ̃ và µ tương ứng, được

tính theo các công thức (1.31) và (1.32). Như vậy, để tính toán các véctơ khung

chặt chính tắc và đối ngẫu chính tắc ta tính các véctơ sinh và tác động nhóm Q

lên chúng.

Trước tiên ta xác định biến đổi Fourier của hàng đầu tiên của G được ký

hiệu bởi s

ŝ = Fs =
1

2
[0 0 3 1]T (1.45)

Áp dụng định lý 1.4, từ (1.45) suy ra, các cận khung được cho bởi A = 1 và

B = 3. Tiếp theo ta tính các véctơ φ̂(h), là các cột của:

ΦF =

0 0 1.7 0

0 0 0 −1

 (1.46)

Từ (1.31) và (1.32) ta có:

φ̃ = [0.3 − 0.5]T ; µ = [0.5 − 0.5]T .

Tác động nhóm Q lên các véctơ sinh ta thu được các véctơ khung đối ngẫu là

các cột của:

Φ̃ =

 0.3 0.3 −0.3 −0.3

−0.5 0.5 0.5 −0.5

 . (1.47)
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Các véctơ khung chặt chính tắc là các cột của M :

M =

 0.5 0.5 −0.5 −0.5

−0.5 0.5 0.5 −0.5

 (1.48)

So sánh (1.47) và (1.48) với các véctơ khung gốc φi, ta thấy rõ ràng các véctơ

khung chặt chính tắc và đối ngẫu chính tắc có tính chất đối xứng như các véctơ

khung gốc, được minh họa trong hình 1.3

Hình 1.3 Tính chất đối xứng của các véctơ khung φi các véctơ khung đối ngẫu chính

tắc φ̃i và các véctơ khung chặt chính tắc µi.

1.4. Cắt tỉa các khung đều về mặt hình học

Trong các ứng dụng, ta thường muốn biết một khung sẽ như thế nào khi một

hoặc nhiều phần tử khung bị loại bỏ. Đặc biệt, điều quan trọng là biết hay có

thể ước tính các cận khung của khung đã bị cắt tỉa. Nói chung, nếu không có
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hạn chế về cấu trúc của khung, khung cắt tỉa sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các

phần tử khung cụ thể bị loại bỏ. Ví dụ, loại bỏ một phần tử khung cụ thể có

thể phá hủy tính chất khung do đó các véctơ còn lại không tạo một khung nữa,

trong khi đó nếu một phần tử khác bị loại bỏ thì các véctơ còn lại vẫn có thể

tạo thành một khung. Một trong những ứng dụng chính của khung là phân tích

và tổng hợp tín hiệu, trong đó một tín hiệu được phân tích bằng cách tính tích

vô hướng của tín hiệu với các phần tử khung. Các hệ số này sau đó được lưu

trữ, truyền đi, lượng tử hóa, hoặc thay đổi theo một cách nào đó. Đặc biệt, một

hệ số có thể bị mất (ví dụ, do một lỗi truyền dẫn) dẫn đến tín hiệu sau khi khôi

phục là khai triển qua khung bị cắt tỉa thu được bằng cách loại bỏ véctơ khung

tương ứng. Gần đây, người ta quan tâm nhiều đến việc sử dụng khung cho việc

mã hóa nguồn - đa mô tả ở đó một tín hiệu được khai triển thành một tập dư

thừa các hàm và các hệ số nhận được được truyền qua một mạng gói mà một

hoặc nhiều hệ số có thể bị mất khi một gói dữ liệu bị mất [5]. Mục tiêu của mã

hóa nguồn đa mô tả là đảm bảo chất lượng khôi phục lại dần dần khi một số gói

tin bị mất. Khi sử dụng khung trong bối cảnh này, chất lượng khôi phục lại phụ

thuộc vào tỷ số của các cận khung bị cắt tỉa. Nếu các gói bị mất với cùng xác

suất, thì chúng ta mong muốn rằng tỷ số giữa các cận khung giảm đều bất kể

phần tử nào của khung bị loại bỏ. Trong phần tiếp theo, chúng ta thấy rằng các

khung đều có tính chất này. Hơn nữa, chúng ta chứng minh rằng nếu khung ban

đầu là một khung đều chặt, thì tỷ số giữa các cận khung của khung bị cắt tỉa

một phần tử khung có thể được tính chính xác. Chúng ta cũng xem xét trường

hợp một tập các phần tử khung bị loại bỏ.

Định lý 1.5. Giả sử S = {φi = Ui, Ui ∈ Q} là khung đều về mặt hình học được
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sinh bởi nhóm Abel hữu hạn Q của các ma trận unita, trong đó φ là véctơ sinh

tùy ý. Giả sử Φ là ma trận của các cột φi và giả sử S = ΦΦ∗ là toán tử khung

tương ứng. Giả sử

S(j) = {φi = Uiφ, Ui ∈ Q, i 6= j}

là tập cắt tỉa thu được bằng cách loại bỏ phần tử φj. Khi đó các giá trị riêng của

toán tử khung tương ứng với tập cắt tỉa là không phụ thuộc vào sự loại bỏ phần

tử φj cụ thể nào.

Chứng minh.

Toán tử khung tương ứng với khung cắt tỉa được cho bởi:

S(j) =

n∑
i=1

Uiφφ
∗U∗i − Ujφφ∗U∗j (1.49)

Do Uj là ma trận unita, các giá trị riêng của S(j) bằng các giá trị riêng của

U∗j S(j)Uj . Nhưng

U∗j S(j)Uj = U∗j

n∑
i=1

Uiφφ
∗U∗i Uj − φφ∗ =

n∑
i=1

Uiφφ
∗U∗i − φφ∗ = S − φφ∗. (1.50)

Do U∗j S(j)Uj là độc lập với j, các giá trị riêng của S(j) là không phụ thuộc vào j.

�

Nói chung, rất khó có thể cung cấp các ước tính các cận khung của khung

cắt tỉa. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, mà khung gốc đều về mặt hình

học là khung chặt, các cận này có thể xác định chính xác.

Hệ quả 1.4. Giả sử S = {φi = Uiφ, Ui ∈ Q} là khung chặt đều về mặt hình học

được sinh bởi nhóm Abel hữu hạn Q của các ma trận unita, trong đó φ là véctơ

sinh có chuẩn bằng 1. Giả sử Φ là ma trận của các cột φi và giả sử S = ΦΦ∗ là

toán tử khung tương ứng. Giả sử

S(j) = φi = Uiφ, Ui ∈ Q, i 6= j}
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là tập cắt tỉa thu được bằng cách loại bỏ phần tử φj. Khi đó các giá trị riêng của

toán tử khung tương ứng với tập cắt tỉa được cho bởi:

λ1 =
n

m
− 1 và λi =

n

m
, i = 2, n độc lập với φj .

Chứng minh.

Do S là khung chặt với ||φ|| = 1, từ Mệnh đề 1.18, cận khung là A =
n

m
và

S =
n

m
Im. Khi đó

S(j) =
n

m
Im − Ujφφ∗U∗j (1.51)

và

U∗j S(j)Uj =
n

m
Im − φφ∗. (1.52)

Do ||φ|| = 1 nên φφ∗ có một giá trị riêng bằng 1, và các giá trị riêng còn lại đều

bằng 0.

Thật vậy, ta có với mọi x ∈ H

(φφ∗)x = φ(φ∗x) = φ〈x, φ〉 = 〈x, φ〉φ. (1.53)

Giả sử φφ∗x− λx = 0 với x 6= 0. Khi đó

〈x, φ〉φ− λx = 0. (1.54)

Nếu λ 6= 0 thì x =
〈x, φ〉
λ

φ. Đặt µ =
〈x, φ〉
λ

. Do đó x = µφ.

Ta có

〈x, φ〉φ = 〈µφ, φ〉φ = µ 〈φ, φ〉φ = µ‖φ‖2φ = µφ.

Mặt khác λx = λµφ. Theo (1.54),

µφ− λµφ = 0.

Do đó hoặc λ = 1 hoặc µφ = 0. Do ||φ|| = 1 nên φ 6= 0.
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Nếu µφ = 0 thì µ = 0. Khi đó 〈x, φ〉 = 0. Theo (1.54), λx = 0. Do λ 6= 0 nên

x = 0. Ta có mâu thuẫn.

Vậy nếu λ 6= 0 thì λ = 1.

Nhận xét: Nếu x = φ thì theo (1.53),

(φφ∗)φ = 〈φ, φ〉φ = ||φ||2φ = φ.

Nếu x⊥φ thì theo (1.53), (φφ∗)x = 〈x, φ〉φ = 0. Do đó khi ||φ|| = 1, thực chất

φφ∗ là một phép chiếu trực giao có ảnh là không gian con một chiều sinh bởi φ.

Giá trị riêng của S(j) do đó được cho bởi

λ1 =
n

m
− 1 và λi =

n

m
, i = 2, n.

�

Ta có hệ quả suy ra ngay từ Hệ quả 1.4 là tỉ số cận khung của khung cắt tỉa

được cho bởi
B

A
=

1

1−m/n
, nó gần bằng 1 khi phần dư r =

n

m
lớn.

Tiếp theo chúng ta chú ý đến trường hợp khi nhiều phần tử khung bị loại bỏ.

Hệ quả 1.5. Giả sử S = {φi = Uiφ, Ui ∈ Q} là khung đều về mặt hình học được

sinh bởi nhóm Abel hữu hạn Q của các ma trận unita, giả sử Φ là ma trận của

các cột φi và giả sử S = ΦΦ∗ là toán tử khung tương ứng. Giả sử J là một tập

chỉ số, J ⊂ {1, · · · , n} và giả sử J(k) là tập chỉ số của i thỏa mãn Ui = UkUj với

k cố định và j ∈ J.

Gọi

S(k) = {φi = Uiφ, Ui ∈ Q, i 6= J(k)}

là tập cắt tỉa thu được bằng cách loại bỏ phần tử i với i ∈ J(k). Khi đó, các giá

trị riêng của toán tử khung tương ứng với tập cắt tỉa là độc lập với k.
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Chứng minh.

Toán tử khung tương ứng với khung cắt tỉa được cho bởi:

S(k) =

n∑
i=1

Uiφφ
∗U∗i − Uk

∑
j∈J

Ujφφ
∗U∗j

U∗k (1.55)

Khi đó,

U∗k S (k)Uk =U∗k

n∑
i=1

Uiφφ
∗U∗i Uk −

∑
j∈J

Ujφφ
∗U∗j

=

n∑
i=1

Uiφφ
∗U∗i −

∑
j∈J

Ujφφ
∗U∗j

là độc lập với k, suy ra giá trị riêng của S(k) là không phụ thuộc vào k. �

Kết luận chung, khung đều có tính chất đối xứng mạnh theo nghĩa là loại bỏ

bất kỳ một phần tử nào dẫn đến tập véctơ với các cận là độc lập với việc phần

tử cụ thể nào bị loại bỏ. Hơn nữa, nếu khung ban đầu là chặt thì chúng ta có

thể tính toán các cận của khung cắt tỉa chính xác.

1.5. Xây dựng các khung đều về mặt hình học

Giả sử chúng ta có tập các véctơ {ϕi, i = 1, n} lập thành một khung trong không

gian Hilbert m – chiều H. Ta muốn xây dựng một khung đều về mặt hình học

{φi, i = 1, n} từ các véctơ {ϕi, i = 1, n}.

Từ định lý 1.4, ta có các véctơ {φi} lập thành một khung đều về mặt hình

học nếu và chỉ nếu ma trận Gram G có hạng bằng m, và được chéo hóa bởi một

ma trận FT F trên tích hữu hạn của các nhóm xyclic. Có nhiều cách xây dựng

một khung từ một tập các véctơ khung ϕi thỏa mãn các tính chất này.

Ví dụ:

Giả sử F là ma trận của các cột ϕi, và giả sử F có phân tích giá trị suy biến

F = Q∧V∗, trong đó ∧ là ma trận đường chéo với các phần tử chéo là λi, Q và V
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là các ma trận unita. Khi đó theo hệ quả 1.3 các cột của Φ = FV ΣF∗ = Q∧ΣF∗

lập thành khung đều về mặt hình học, với F là bất kỳ ma trận FT trên tích của

các nhóm xyclic, và Σ là ma trận đường chéo tùy ý với các phần tử chéo σi > 0.

Các cận khung của khung đều về mặt hình học được xây dựng như trên được

cho bởi:

A = min
i
λ2
iσ

2
i và B = max

i
λ2
iσ

2
i .

Thật vậy, theo (1.4) và (1.5)

A = λmin(ΦΦ∗);B = λmax(ΦΦ∗).

Ta có

ΦΦ∗ = Q ∧ ΣF∗(F∗)∗Σ∗ ∧∗ Q∗ = Q ∧ ΣF∗(F∗)−1Σ ∧Q∗

= Q ∧ ΣΣ ∧Q∗ = Q ∧2 Σ2Q∗.

Do đó, λmin(ΦΦ∗) = min
i
λ2
iσ

2
i và λmax(ΦΦ∗) = max

i
λ2
iσ

2
i .

Do đó, ta có thể chọn ma trận đường chéo Σ để kiểm soát các cận này. Đặc

biệt, chọn Σ = I chúng ta có các cột của Φ = FV F∗ = Q ∧ F∗ lập thành khung

đều về mặt hình học. Khi đó σi = 1 và λmin(ΦΦ∗) = min
i
λ2
i , λmax(ΦΦ∗) = max

i
λ2
i .

Ta có

FF ∗ = Q ∧ V ∗(V ∗)−1 ∧Q∗ = Q ∧2 Q∗.

Do đó

λmin(FF ∗) = min
i
λ2
i , λmax(FF ∗) = max

i
λ2
i .

Vậy các cận khung của khung đều về mặt hình học là bằng các cận khung của

khung ban đầu.

Bây giờ ta xét bài toán xây dựng khung đều về mặt hình học tối ưu. Cụ thể,

giả sử {ϕi, i = 1, n} là một khung của không gian Hilbert m chiều H, và giả sử
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chúng ta muốn xây dựng khung đều về mặt hình học {φi} từ các véctơ {ϕi}.

Một cách tiếp cận hợp lý là tìm một tập của các véctơ {φi} căng H, và là “gần

nhất” với các véctơ ϕi theo nghĩa bình phương bé nhất. Như vậy, chúng ta tìm

các véctơ φi làm cực tiểu hóa sai số bình phương bé nhất E, được định nghĩa

như sau:

E =

n∑
i=1

〈ei, ei〉, (1.56)

trong đó ei biểu thị véctơ sai số thứ i,

ei = ϕi − φi, (1.57)

với ràng buộc là các véctơ φi lập thành một khung đều về mặt hình học. Nếu

các véctơ φi là đều về mặt hình học thì các ma trận Gram G = Φ∗Φ là một ma

trận hoán vị với hạng bằng m, được chéo hóa nhờ ma trận FT F . Như vậy, các

tích vô hướng {〈φi, φj〉} phải thỏa mãn:

{〈φi, φj〉, j = 1, n} = β2Pi{aj , j = 1, n}. (1.58)

Trong đó, Pi{aj , j = 1, n} là một hoán vị của các số {aj , j = 1, n}, β > 0 là thừa

số nhân, và các số {aj , j = 1, n} được lựa chọn sao cho ma trận R mà hàng thứ

i bằng Pi{aj , j = 1, n}, là dạng Hermit dương, và được chéo hóa bởi ma trận

FT F .

Khi nghiên cứu về các véctơ khung đều về mặt hình học tối ưu chúng ta giả

thiết rằng các hoán vị Pi trong (1.58) được định rõ. Do các hoán vị này xác định

nhóm (Q,+) trên đó ma trận FT F được xác định, chúng ta giả sử rằng F được

định rõ. Ta xét hai ràng buộc khác nhau trên các véctơ φi.

Trước tiên chúng ta xét trường hợp cả {aj , j = 1, n} và thừa số nhân β trong

(1.58) là đã biết. Khung đều về mặt hình học cực tiểu sai số bình phương bé nhất
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E của (1.56) và (1.57) thỏa mãn ràng buộc này được đề cập trong mục 1.5.1,

và được gọi là SC-LSGUF (Scaled - Constrained Least - Squares Geometrically

Uniform Frame).

Tiếp theo, ta xét trường hợp các số {aj , j = 1, n} trong (1.58) là đã biết, và

thừa số β được chọn làm cực tiểu E. Khung đều về mặt hình học kết quả được

gọi là C-LSGUF (Constrained Least - Squares Geometrically Uniform Frame),

và được nói đến tại mục 1.5.2.

1.5.1. Trường hợp 1 (SC-LSGUF)

Trước tiên ta xét trường hợp trong đó các số {aj , j = 1, n} và thừa số β trong

(1.58) là đã biết. Như vậy, chúng ta tìm tập các véctơ {φi} làm cực tiểu hóa sai

số bình phương bé nhất của E trong (1.56) và (1.57) với ràng buộc:

Φ∗Φ = β2
0R = β2

0FDF∗, (1.59)

trong đó, Φ là ma trận của các cột φi, β0 là thừa số nhân đã biết, và R là ma

trận mà hàng thứ i bằng Pi{aj , j = 1, n} trong đó các số {aj , j = 1, n} được chọn

sao cho R được chéo hóa bởi F và D là ma trận đường chéo với các phần tử

chéo {αj = n
1
2 âj , j = 1, n} trong đó {âj , j = 1, n} là biến đổi Fourier của dãy

{aj , j = 1, n}. Từ (1.58) các cận khung của các véctơ được cho bởi:

A = β2
0 min

j
αj và B = β2

0 max
j
αj .

Theo [6] các véctơ SC-LSGUF tối ưu φ̂j là các cột của Φ̂ với:

Φ̂ = β0UV
∗ΣF∗, (1.60)

ở đây, U và V là ma trận unita ở bên tay phải và ma trận unita ở bên tay trái

tương ứng, trong phân tích giá trị suy biến của FFΣ, F là ma trận của các cột
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ϕi, và Σ là ma trận đường chéo cấp m × n với các phần tử chéo là
√
αi với các

giá trị của i mà αi 6= 0.

Nếu FDF ∗ = β2
0FFDF∗, F là khả nghịch thì chúng ta có biểu thức của Φ̂ là:

Φ̂ = β0(FFDF∗F ∗)−
1
2FFDF∗ = β0(FRF ∗)−

1
2FR. (1.61)

1.5.2. Trường hợp 2 (C-LSGUF)

Bây giờ ta xét trường hợp mà các số {aj , j = 1, n} đã biết, nhưng thừa số

β chưa biết. Như vậy, ta tìm một tập các véctơ {φi} cực tiểu hóa sai số bình

phương bé nhất E với ràng buộc

Φ∗Φ = β2R = β2FDF∗ (1.62)

trong đó, β > 0. Sai số bình phương bé nhất E của (1.56) và (1.57)được cho bởi

biểu thức sau:

E =Tr((Φ− F )∗(Φ− F )) = Tr(Φ∗Φ) + Tr(F ∗F )− 2R{Tr(F ∗Φ)}

=β2Tr(R) + Tr(F ∗F )− 2R{Tr(F ∗Φ)}. (1.63)

Giả sử Φ̃ =
1

β
Φ thì cực tiểu hóa E tương đương cực tiểu hóa

E′ = β2Tr(R)− 2βR{Tr(F ∗Φ̃)}, (1.64)

với ràng buộc là

Φ̃∗Φ̃ = R. (1.65)

Để xác định ma trận tối ưu Φ ta đi cực tiểu hóa E′ theo β và Φ̃. Cố định β và

cực tiểu hóa theo Φ̃, giá trị tối ưu của Φ̃ được cho bởi SC-LSGUF của mục 1.5.1

với thừa số β0 = 1, do đó: ̂̃Φ = UV ∗ΣF∗. (1.66)
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Nếu FRF ∗ là khả nghịch thì:

̂̃Φ = (FFDF∗F ∗)−
1
2FFDF∗ = (FRF ∗)

−1
2 FR. (1.67)

Thế ̂̃Φ trở lại (1.64), và cực tiểu hóa theo β giá trị tối ưu của β là:

β̂ =
R{Tr(F ∗ ̂̃Φ)}

Tr(R)
=
Tr(UV ∗ΣF∗)

Tr(R)
. (1.68)

Trong trường hợp FRF ∗ là khả nghịch β̂ được rút gọn thành:

β̂ =
Tr((FRF ∗)

1
2 )

Tr(R)
. (1.69)

Các véctơ C-LSGUF là các cột của Φ̂ được cho bởi

Φ̂ = β̂UV ∗ΣF∗ (1.70)

trong đó, β̂ được cho bởi (1.69). Nếu FRF ∗ là khả nghịch thì

Φ̂ = β̂((FRF ∗)−
1
2FR, (1.71)

với β̂ được cho bởi (1.69).

Các kết quả liên quan đến khung đều tối ưu có ràng buộc được tóm tắt trong

định lý sau.

Định lý 1.6. Giả sử {ϕi} là tập n véctơ trong không gian Hilbert m – chiều H

căng H, và gọi F là ma trận của các cột ϕi. Giả sử {φ̂i} là n véctơ khung đều

về mặt hình học tối ưu cực tiểu hóa sai số bình phương bé nhất được xác định

ở (1.56) và (1.57), với ràng buộc (1.58), và gọi Φ̂ là ma trận của các cột φ̂i.

Giả sử R là ma trận với hàng thứ i bằng Pi{aj , j = 1, n}, do đó β2R là ma trận

Gram của các tích vô hướng {〈φi, φj〉}, và giả sử F là ma trận FT chéo hóa R.

Gọi D là ma trận đường chéo với các phần tử chéo {αj = n
1
2 âj , j = 1, n}, trong

53



đó {âj , j = 1, n} là FT của dãy {aj , j = 1, n}, gọi Σ là ma trận đường chéo cấp

m× n với các phần tử chéo là
√
αi cho các giá trị của i mà αi 6= 0, và gọi U và

V là ma trận unita bên tay phải và ma trận unita bên tay trái tương ứng, trong

phân tích giá trị suy biến của FFΣ∗. Khi đó,

(i) Nếu cho β = β0 thì Φ̂ = β0UV
∗ΣF∗. Hơn nữa nếu FRF ∗ là khả nghịch thì:

Φ̂ = β0(FFDF∗F ∗)−
1
2FFDF∗ = β0(FRF ∗)−

1
2FR.

(ii) Nếu β > 0 được chọn để cực tiểu E thì Φ̂ = β̂UV ∗ΣF∗ với β̂ được cho bởi

(1.68). Hơn thế nữa, nếu FRF ∗ là khả nghịch thì

Φ̂ = β̂(FFDF∗F ∗)−
1
2FFDF∗ = β̂(FRF ∗)−

1
2FR.

với β̂ được cho bởi (1.69).
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Chương 2

Khung đều đa hợp

2.1. Định nghĩa và tính chất

Trong phần 1.3, ta thấy rằng các véctơ khung chặt chính tắc và đối ngẫu chính

tắc liên kết với khung đều về mặt hình học chính là đều về mặt hình học và do

đó có thể tính toán sử dụng một véctơ sinh. Trong phần này, ta xét một lớp các

khung bao gồm các tập hợp con mà mỗi tập con này là đều về mặt hình học. Do

đó ta gọi là khung đều đa hợp (Compound Geometrically Uniform Frames). Ta

sẽ thấy, các véctơ khung chặt chính tắc và đối ngẫu chính tắc liên kết với một

khung đều đa hợp có cùng tính đối xứng với khung gốc và có thể tính toán nhờ

một tập các véctơ sinh.

Họ các véctơ khung {φik, i = 1, l, k = 1, r} là đều đa hợp nếu φik = Uiφk với

các véctơ sinh {φk, k = 1, r} và các ma trận {Ui, i = 1, l} là unita và lập thành

nhóm Abel Q.

Khung đều đa hợp nói chung không đều về mặt hình học. Tuy nhiên, với mỗi

k, các véctơ {φik, i = 1, l} là một họ véctơ đều về mặt hình học với nhóm sinh Q.

Như chúng ta thấy trong mệnh đề dưới đây, các cận khung của một khung

đều đa hợp được giới hạn bởi tổng của các chuẩn của các véctơ sinh.

Mệnh đề 2.1. Giả sử {φik = Uiφk, i = 1, l, k = 1, r} là khung đều đa hợp với cận



khung là A và B, trong đó {φk, k = 1, r} là một tập tùy ý các véctơ sinh. Ta có

A ≤ l

m

r∑
k=1

||φk||2 ≤ B.

Nếu hơn nữa, khung là chặt thì

A =
l

m

r∑
k=1

||φk||2.

Chứng minh.

Chúng ta có thể biểu thị toán tử khung tương ứng với các véctơ khung φi

như sau:

S =

l∑
i=1

r∑
k=1

Uiφkφ
∗
kU
∗
i . (2.1)

Khi đó,

Tr(S) =

l∑
i=1

r∑
k=1

Tr(Uiφkφ
∗
kU
∗
i ) = l

r∑
k=1

||φk||2. (2.2)

Ta có:
m∑
i=1

λi(s) = Tr(S) = l

r∑
k=1

||φk||2. (2.3)

Do đó,

A = min
i
λi(s) ≤

1

m

m∑
i=1

λi(s) =
l

m

r∑
k=1

||φk||2, (2.4)

B = max
i
λi(s) ≥

1

m

m∑
i=1

λi(s) =
l

m

r∑
k=1

||φk||2. (2.5)

�

2.2. Ví dụ của khung đều đa hợp

Ví dụ về khung đều đa hợp được minh họa trong hình 2.1
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Hình 2.1 Một khung đều đa hợp.

Trong ví dụ này, các véctơ khung {φik, 1 ≤ i, k ≤ 2} trong đó, {φik = Uiφk, Ui ∈

Q},

Q = {I2, U} với U =
1

2

 1
√

3

√
3 −1

 , (2.6)

và các véctơ sinh là:

φ1 =
1√
2

1

1

 , φ2 =
1√
2

 1

−1

 (2.7)

Ma trận U biểu diễn phép đối xứng qua đường nét đứt trong hình 2.1. Véctơ

φ21 thu được bằng cách lấy đối xứng với véctơ φ11 qua đường này, tương tự,

véctơ φ22 thu được bằng cách lấy đối xứng với véctơ φ12 qua đường này. Như

vậy có thể thấy từ hình vẽ, khung không phải là đều về mặt hình học. Đặc biệt,

ở đó không có phép đẳng cự biến φ11 thành φ12 mà vẫn giữ tập bất biến. Tuy

nhiên, các tập S1 = {φ11, φ21} và S2 = {φ12, φ22} đều là đều về mặt hình học với

nhóm sinh Q.
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2.3. Khung đối ngẫu chính tắc và khung chặt chính tắc của

khung đều đa hợp

Bây giờ ta sẽ chỉ ra rằng khung chặt chính tắc và đối ngẫu chính tắc liên kết với

khung đều đa hợp thì cũng đều đa hợp.

Toán tử khung có biểu diễn như sau:

S =

l∑
i=1

r∑
k=1

φikφ
∗
ik =

l∑
i=1

Ui

[
r∑

k=1

φkφ
∗
k

]
U∗i . (2.8)

Với mọi j ta có:

SUj =

l∑
i=1

Ui

(
r∑

k=1

φkφ
∗
k

)
U∗i Uj = Uj

l∑
i=1

U∗j Ui

(
r∑

k=1

φkφ
∗
k

)
U∗i Uj

= Uj

l∑
i=1

Ui

(
r∑

k=1

φkφ
∗
k

)
U∗i = UjS (2.9)

do {U∗j Ui, i = 1, l} chỉ là một hoán vị của Q. Như vậy, S giao hoán với Uj , do đó

S−1 và S−
1
2 cũng giao hoán với Uj với mọi j. Như vậy các véctơ khung đối ngẫu

chính tắc φ̃ik với các véctơ φik được cho bởi:

φ̃ik = S−1φik = S−1Uiφk = UiS
−1φk = Uiφ̃k (2.10)

trong đó, φ̃k = S−1φk, điều đó cho thấy rằng các véctơ khung đối ngẫu {φ̃ik =

S−1φik} là đều đa hợp với nhóm sinh bằng Q.

Tương tự như vậy,

µik = S−
1
2φik = S−

1
2Uiφk = UiS

− 1
2φk = Uiµk (2.11)

trong đó, µk = S−
1
2φk, điều đó cho thấy rằng các véctơ khung chặt chính tắc

{µik = S−
1
2φik} cũng là đều đa hợp với nhóm sinh bằng Q.

Vì vậy, để tính toán các véctơ khung đối ngẫu chính tắc hoặc các véctơ

khung chặt chính tắc tất cả những gì chúng ta cần là tính toán các véctơ sinh
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{φ̃ik, k = 1, r} và {µk, k = 1, r} tương ứng. Các véctơ khung còn lại thu được bằng

cách áp dụng nhóm Q lên tập tương ứng với các véctơ sinh.

Cho tập các véctơ đều đa hợp trong hình 2.1 chúng ta có:

Φ∗Φ = 2

1 0

0 1

 . (2.12)

Do đó,

{φ̃k =
1

2
φk, k = 1, r} và {µk =

1√
2
φk, k = 1, r}.

Vì trong ví dụ này các véctơ sinh của khung đối ngẫu chính tắc và khung

chặt chính tắc tỷ lệ thuận với các véctơ sinh của khung gốc, các véctơ khung đối

ngẫu chính tắc và các véctơ khung chặt chính tắc là tỷ lệ thuận với các véctơ

khung gốc.

2.4. Khung đều đa hợp với các phần tử sinh đều về mặt hình

học

Một lớp đặc biệt của các khung đều đa hợp là các khung đều đa hợp với các

phần tử sinh {φk, k = 1, r} là đều về mặt hình học. Cụ thể, {φk = Vkφ} với véctơ

sinh φ, trong đó các ma trận {Vk, k = 1, r} là ma trận unita, và lập thành nhóm

Abel G.

Giả sử Up và Vt là giao hoán với sai khác một hệ số pha với mọi t và p : UpVt =

VtUpe
iθ(p,t) trong đó θ(p, t) là một hàm pha tùy ý có thể phụ thuộc vào các chỉ

số p và t. Trong trường hợp này, ta nói Q và G giao hoán với sai khác một hệ số
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pha. Với mọi p và t ta có:

SUpVt =

l∑
j=1

Uj(

r∑
k=1

Vkφφ
∗V ∗k )U∗j UpVt

=UpVt

l∑
j=1

V ∗t U
∗
pUj(

r∑
k=1

Vkφφ
∗V ∗k )U∗j UpVt

=UpVt

l∑
j=1

V ∗t U
∗
j (

r∑
k=1

Vkφφ
∗V ∗k )UjVt

=UpVt

l∑
j=1

U∗j (

r∑
k=1

V ∗t Vkφφ
∗V ∗k Vt)Uj

=UpVt

l∑
j=1

Uj(

r∑
k=1

Vkφφ
∗V ∗k )U∗j = UpVtS. (2.13)

Các véctơ khung đối ngẫu chính tắc φ̃jk của các véctơ φjk được cho bởi:

φ̃jk = S−1φjk = S−1UjVkφ = UjVkS
−1φ = UjVkφ̃, (2.14)

trong đó, φ̃ = S−1φ.

Tương tự như trên ta có:

µjk = S−
1
2φjk = S−

1
2UjVkφ = UjVkS

− 1
2φ = UjVkµ, (2.15)

trong đó, µ = S−
1
2φ.

Như vậy, mặc dù khung nói chung là không đều về mặt hình học, các véctơ

khung chặt chính tắc và đối ngẫu chính tắc có thể được tính bằng cách sử dụng

một véctơ sinh duy nhất.

Ngoài ra, ta có thể biểu diễn φ̃jk như sau: φ̃jk = Ujφ̃k trong đó, φ̃k = Vkφ̃.

Tương tự như vậy, µjk = Ujµk trong đó, µk = Vkµ.

Khi đó các véctơ sinh φ̃k và µk là đều về mặt hình học với nhóm sinh

G = {Vk, k = 1, r}.
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Khi đó ta có kết luận như sau: đối với mỗi khung đều đa hợp với các phần

tử sinh đều về mặt hình học với Q và G giao hoán với sai khác một hệ số pha,

khung đối ngẫu chính tắc và khung chặt chính tắc cũng là khung đều đa hợp

với các phần tử sinh đều về mặt hình học.

Bây giờ chúng ta chỉ ra rằng, trong trường hợp đặc biệt khi θ = 0 thì UjVk =

VkUj , ∀j, k, khung thu được là đều về mặt hình học.

Để làm điều này, chúng ta cần chỉ ra

Q′ = {Qjk = UjVk : Uj ∈ Q, Vk ∈ G}

là nhóm Abel.

Trước tiên,

QjkQht = UjVkUhVt = UjUhVkVt.

Do UjUh ∈ Q và VkVt ∈ G, QjkQht ∈ Q′.

Tiếp theo, Q−1
jk = V ∗k U

∗
j = U∗j V

∗
k ∈ Q

′.

Do U∗j ∈ Q′ và V ∗k ∈ G. Ta có I ∈ Q′ do I ∈ Q và I ∈ G.

Cuối cùng,

QjkQht = UjVkUhVt = UjUhVkVt = UhVtUjVk = QhtQjk.

Tóm lại, chúng ta có định lý sau:

Định lý 2.1. (Khung đều đa hợp(CGU))

Giả sử S = {φjk = Ujφk, j = 1, l, k = 1, r} là khung đều đa hợp với các véctơ sinh

{φk, k = 1, r} và nhóm sinh là Q, và giả sử S là toán tử khung tương ứng với các

véctơ khung {φjk}. Khi đó,

(i) Các véctơ khung đối ngẫu chính tắc

{φ̃jk, j = 1, l, k = 1, r}
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là khung đều đa hợp với nhóm sinh là Q và các véctơ sinh là

{φ̃k = S−1φk, k = 1, r};

(ii) Các véctơ khung chặt chính tắc

{µjk, j = 1, l, k = 1, r}

là khung đều đa hợp với nhóm sinh là Q và các véctơ sinh là

{µk = S−
1
2φk, k = 1, r}.

Hơn thế nữa, nếu các véctơ sinh {φk = Vkφ, k = 1, r} là khung đều về mặt

hình học với UjVk = VkUje
iθ(j,k) ∀j, k thì:

(i) φ̃jk = UjVkφ̃ trong đó φ̃ = S−1φ do đó các véctơ khung đối ngẫu chính tắc

là khung đều đa hợp với các phần tử sinh đều về mặt hình học;

(ii) µjk = UjVkµ trong đó µ = S−
1
2φ do đó các véctơ khung chặt chính tắc là

khung đều đa hợp với các phần tử sinh đều về mặt hình học;

(iii) Hơn thế nữa, nếu θ(j, k) = 0,∀j, k thì các véctơ

{φjk, j = 1, l, k = 1, r}

lập thành một khung đều về mặt hình học.

Một trường hợp đặc biệt của khung đều đa hợp với các phần tử sinh

đều về mặt hình học mà Q và G giao hoán với sai khác một hệ số pha là

khung Gabor. Khung Gabor là khung có dạng {TαkMβng : k, n ∈ Zd} trong đó

g ∈  L2(Rd), α, β > 0, và với x,w ∈ Rd thì TxMw :  L2(Rd) −→  L2(Rd) được xác

định bởi: Txf(t) = f(t− x), Mwf(t) = e2πiwtf(t).
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Kết luận

Trong luận văn này, chúng tôi trình bày lại một cách hệ thống và có bổ sung

một số chứng minh chi tiết những vấn đề sau: Khái niệm khung đều về mặt hình

học, khung đều đa hợp và thảo luận một số đặc tính chính của chúng. Một đặc

trưng cơ bản của các khung này là chúng có tính chất đối xứng mạnh, đây là

tính chất mong muốn trong một loạt các ứng dụng. Đặc biệt, khung đều về mặt

hình học được tạo ra bởi một véctơ sinh duy nhất. Hơn nữa, các véctơ khung đối

ngẫu chính tắc và chặt chính tắc liên kết với một khung đều về mặt hình học là

đều về mặt hình học và do đó cũng được tạo ra bởi một véctơ sinh duy nhất, có

thể được tính toán rất hiệu quả bằng cách sử dụng một ma trận Fourier được

định nghĩa trên một nhóm thích hợp.

Các véctơ khung đều về mặt hình học có thuộc tính đối xứng khi một hoặc

nhiều thành phần khung bị loại bỏ. Tính chất này của khung đều về mặt hình

học có tầm quan trọng trong mã hóa nguồn đa mô tả, ở đó thường mong muốn

rằng chất lượng của sự khôi phục tín hiệu không nên phụ thuộc vào các thành

phần cụ thể bị mất.

Mặc dù trong luận văn này, chúng tôi chỉ nghiên cứu trường hợp mà trong

đó nhóm sử dụng là một nhóm Abel hữu hạn và xét trên không gian hữu hạn

chiều, nhiều kết quả có thể được mở rộng cho trường hợp tổng quát hơn là vô

hạn chiều và nhóm không Abel.
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