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CAPITOLUL I

INTRODUCERE

In lipsa unei teorii unitare, perfect satisfăcătoare, in-

formaţia experimentală din ce în ce mai complexă în domeniul fi-

zicii particulelor elementare la energii înalte este descrisă în

prezent printr-o multitudine de modele, bazate pe ipoteze deseori

total diferite. In cadrul fiecărei teorii, preocuparea pentru

construirea unor instrumente teoretice adecvate în scopul utili-

zării la maximum a informaţiei existente s-a dovedit a nu fi lip-

sită de interes. S-a conturat astfel în ultimul timp o nouă linie

de cercetare, numită de R.J.Eden ./2/ "optimizarea amplitudinii de

împrăştiere". Teza prezentată abordează această direcţie de lu-

cru, avînd ca scop principal producerea şi aplicarea unor metode

corecte şi optime din punct de vedere matematic, de combinare a

unor ipoteze teoretice cu informaţia experimentală existentă.

Obiectul studiului nostru va fi o amplitudine de împrăş-

tiere a 2 hadroni, ca funcţie complexă F(s,t) de variabilele

Mandelstam s (energie) şi t (transfer de impuls), despre care

vom presupune, total sau partial, că sînt variabile proprietăţile

generale de unitarifcate, simetrie la încrucişare şi analiticitate

/5/. Un program standard de optimizare a amplitudinii de împrăş -

tiere presupune ca primă etapă organizarea tuturor ipotezelor

iniţiale ca un set de constrîngeri matematice /2,13/. Efectul a-

cestor constrîngeri est© de a delimita din spaţiul tuturor func-
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ţiilor complexe un anumit subset J (în general infinit dimensional)

pe care £1 vom numi set admisibil. Dacă informaţia care a stat la

baza definirii setului J este corectă, amplitudinea fizică apar -

ţine acestui set, orice funcţie f din J putînd fi un candidat vir-

tual pentru furnizarea amplitudinii. Depinzînd de modul de formu -

lare a ipotezelor, sînt posibile două alternative da definire a

seturilor admisibile. Prima posibilitate este ca J să fie delimi-

tat în mod strict dintr-o clasă mai largă de funcţii, astfel încît

toate funcţiile din el să candideze cu şanse egale pentru a furni-

za amplitudinea fizică. 0 constrîngere certă {de pildă condiţia de

pozitivitate a părţii imaginare a amplitudinii de împrăştiere

înainte) oferă un astfel de exemplu. A doua alternativă constă din

introducerea unei discriminări între funcţiile setului admisibil,

prin atribuirea unui grad de plausibilitate fiecărei funcţii par-

ticulare f din j . Această definiţie "statistică" /12/ dată setu -

lui admisibil corespunde cazului cînd ipotezelor de bază li se a-

tribuie un grad limitat de confidenţă. Ambele posibilităţi de con-

struire a unui set admisibil vor fi considerate în cursul tezei,în

scopul rezolvării mai multor tipuri de probleme.

1) Testarea ipotezelor care au stat la baza construirii

setului admisibil /13/. Este clar că dacă cel puţin una din ipo-

teze este falsă sau în contradicţie cu celelalte, setul J va fi

mulţimea vidă. Pentru a putea decide asupra acestui punct (nu în-

totdeauna transparent) se definesc unul (sau mai mulţi) parametri

"indicatori", care concentrează în ei într-un optim proprietăţile

setului admisibil, Inspectînd valorile numerice ale acestor "in-

J.catcil", &.-.: poate aprecia apoi dacă setul J este nevid, deci



ipotezele făcute sînt necontradictorii.

2) Obţinerea de informaţii noi asupra mărimilor fizice

Se ştie că mărimile de interes fizic se obţin ca funcţionale Jt

(reale sau complexe) definite pe setul admisibil J . De pildă, în

problema extrapolării analitice a amplitudinii într-o regiune în

care nu avem informaţii asupra ei intervine funcţionala liniară

i(f) = f(z ), anume valoarea lui f într-un punct precizat z din

planul complex. Setul admisibil J fiind în general (dacă nu se

adoptă un model prea restrictiv) infinit, orice funcţională Jt va

admite pe el un spectru infinit de valori. Pentru ca obţinerea

unor informaţii noi pe baza setului J să aibă sens, este necesar

să fie îndeplinită o condiţie naturală de "-stabilitate": spectrul

funcţionalei X să fie suficient de îngust, deci predicţiile furni-

zate de oricare 2 eşantioane extrase la întîmplare din J să nu

difere considerabil. Din punct de vedere matematic, sînt cunoscute

condiţii suficiente asupra setului J pentru asigurarea stabilită-

ţii /18,19/. Problema netrivială constă în a. alege acele "concepte

stabilizatoare" care să corespundă într-adevăr realităţii fizice

studiate.

3) Reprezentarea datelor experimentale prin funcţii care

s& satisfacă anumite constrîngeri teoretice. Acaeastă problemă

impltoă întîi delimitarea unui set teoretic de funcţii admisibile,

din care se extrage apoi, pe baza unei anumite prescripţii, un

element optim pentru descrierea unor date experimentale.

In rezolvarea practică a oricărei probleme din tipurile

menţionate mai sus se întîlneşte un element comun : în toate ca-

zurile este implicat spectrul valorilor unei funcţionale Ji, defi-



nite pe un set functional J. Pentru a caracteriza acest spectru

este esenţial să cunoaştem valorile extreme (maxime sau minime)

pe care le admite ia pe setul J . Sîntem conduşi deci în toate ca-

zurile la rezolvarea unei probleme standard de extremum (de opti-

mizare) a unei funcţionale pe un ansamblu de funcţii J , definit

printr-un set de constrîngeri.

In cursul tezei este utilizată teoria modernă a optimiză-

rii /2o/, bazată pe analiza funcţională şi în particular pe core-

laţia dintre un spaţiu abstract şi spaţial funcţionalelor liniare

şi mărginite definite pe el (aşa numitul spaţiu dual /2o/)„

Lucrarea este organizată în 3 părţi, care ilustrează pe

rînd tipurile de probleme de optimizare prezentate. In tot cursul

lucrării, ingredientul teoretic principial în definirea setului

va fi proprietatea de analiticitate a amplitudinii de împrăştiere.

Capitolele 2 şi 3 sînt bazate pe prima posibilitate de

definiţie a setului admisibil, ca un subset strict delimitat de

funcţii egal probabile /13/. In mod natural, constrîngerea de ana-

liticitate este impusă aici într-o formă mai drastică (definită în

paragraful 2.1 al tezei). In Capitolul 2 sînt propuse în spiri-

tul analizei de mai sus şi aplicate în calcule concrete trei teste

de compatibilitate a datelor experimentale cu principiile generale

ale teoriei /13/ : simetria la încrucişare /3o/, unitaritatea /41/

şi prezenţa unor singularităţi pentru amplitudinea de împrăştiere

/44/. In Capitolul 3 este folosită tehnica setuljii admisibil pen-

tru a se determina margini riguroase asupra unor mărimi de interes

fizic în cazul împrăştierii pion-nucleon, cînd se presupune că la

energii înalte interacţia este dominată de un mecanism particular

/52/.



Capitolul 4 este bazat pe definirea statistică a setului

admisibil, ceea ce sugerează relaxarea constrlngerii de analitici-

tate faţă de capitolele precedente. In acest cadru este rezolvată

problema reprezentării datelor experimentale prin funcţii anali-

tice care satisfac o serie de constrîngeri adiţionale /69,8o/.

Lucrarea conţine o Anexă în care sînt prezentate cîteva

probleme mai interesante de calcul numeric şi sînt descrise prin-

cipalele programe utilizate în cursul tezei.

CAPITOLUL ÎI

TESTE DE COMPATIBILITATE A DATELOR EXPERIMENTALE

CU PRINCIPIILE GENERALE ALE TEORIEI

In acest capitol este ilustrat prin cîteva exemple pro-

gramul descris mai sus de testare a unor ipoteze prin metode op-

timizate. Pentru simplitate, amplitudinea de împrăştiere este

considerată ca funcţie de una din variabilele Mandelstam, într-un

domeniu simplu conex pe care îl aplicăm printr-o transformare con™

formă în interiorul unui disc de rază unitate în planul z(|z|.£l).

Cea mai simplă problemă care se poate pune este investi-

garea compatibilităţii unei informaţii experimentale incomplete

cu ipoteza de analiticitate. Problema a fost şi rămîne deosebit de

importantă întrucît actualmente diverse teorii prezic domenii di-

ferite de analiticitate /3>lo/, iar în ultimul timp, în unele'-mo-

de le de cîmp cuantificat /!/ nu se exclude nici posibilitatea- unei
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"analiticităti pe bucăţi" /!/. Dată o funcţie complexă h(6) pe

frontiera r a domeniului (|z| = 1), se poate stabili imediat dacă

exiscă o extensie analitică unică a lui h în |z| < 1 . într-adevăr,

dacă într-o dezvoltare în serie Fourier a acestei funcţii

•o oo

h(9) = Z c e i n 9 + Z c e" i n 9 = h + h (2.1)
n=o n n=l " n +

apare cel puţin un coeficient Fourier de frecvenţă negativă c_ /O,

atunci h nu se poate prelungi în interiorul discului, termenul co-

respunzător fiind singular în origine. In acest caz, pentru a măsu-

ra "abaterea" lui h de la analiticitate este necesar să se preci-

zeze întîi un spaţiu convenabil de funcţii analitice. In Capitolele

2 şi 3 ale tezei se lucrează cu spaţiul funcţiilor analitice şi

esenţial mărginite în discul unitate, care formează spaţiul

Banach H /23/ în raport cu norma uniformă

Jf || = ess sup |f (9) I . (2.2)
66 T

"Distanţa" funcţiei complexe h faţă de spaţiul If se defineşte

atunci pe baza problemei extremale /23,24/

e o H eo(h) = inf || f - h|| , (2.3)

în care am scris explicit că numărul e este o funcţională reală

de h. Problema extremală (2.3), care va sta la baza unui număr de

aplicaţii în teză, a fost rezolvată în Ref. /23,24/, Se demonstrea-

ză că există o funcţie unică fQ€ H*° care realizează minimul e Q,

care este dat de cea mai mare valoare /proprie a matricii Hankel

/23,24/
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(2.3)

construită din coeficienţii Fourier de frecventă negativă (reali)

ai funcţiei h. Să considerăm acum că pe o regiune Tz a frontierei

există date experimentale sub forma unei funcţii complexe h(z), cu

un canal de erori £(z). Setul admisibil al funcţiilor f care pot

reprezenta amplitudinea va fi definit prin

= {f : f e H"°, f*(z) » f(z*), |f(z)-h(z)| < £ (z) } . (2.4)

Este evident /4/ că setul J nu este niciodată vid, oricît de în-

gust ar fi canalul E. Deci, pentru a decide dacă nişte date expe-

rimentale incomplete nu contrazic analitlcitatea, este indispensa-

bilă o informaţie suplimentară. Conform discuţiei din Introducere,

să considerăm următorul parametru /28/

M Q = MQ(h, e) = inf j|f|| . (2.5)

f e if r 2

Acest număr, care descrie comportarea funcţiilor admisibile pe re-

giunea r, a frontierei, unde nu există date, se poate calcula,

pornind de la funcţiile h şi e, conform unui algoritm relativ

simplu /28/ t, el este soluţia ecuaţiei transcendente

eo(h) = eo(h, e, M Q) = 1 (2.6)

unde h ia valorile h.5 pe, I\i şi 0 pe T , jf(z) fiind funcţia



analitică exterioară de clasă H /23/

"i ft
= exp { -±- f e + 2 In n(6) de } (2.7)

^ r e - z

avînd modulul |*|f(e)| = n(9) pe r (unde n(6)- = 1/e (8) pe 1̂

şi l/M pe r2 ). Calculul concret al parametrului M pornind de

la un set de date iniţiale {h., c^} existente in N puncte pe Tj

este realizat în cîteva programe de calcul, descrise în Anexa* te-

zei. In esenţă, prima etapă o constituie calcularea (în subrutina

EXTFUN) a funcţiei exterioare if(z) din (2.7) în puncte de pe fron-

tieră (|z| = 1 ) , unde integrala de definiţie devine singulară.

Coaficientii Fourier c de frecventă negativă ai funcţiei h sînt

apoi calculaţi în subrutina COEF, după care cea mai mare valoare

proprie t a matricii Hankel A din (2.3) este calculată în pro-

gramul NORM.

Din cele expuse pînă acum este evident că un răspuns defi-

nitiv la problema compatibilităţii unor date afectate de erori cu

analiticitatea se poate da doar dacă se cunoaşte de la început o

margine M

t r u e

 a maximului modulului amplitudinii fizice pe regiu-

nea r2 a frontierei,. Dacă se găseşte că Mfc < M , rezultă

clar o încălcare a ipotezei de analiticitate. In următoarele 2

paragrafe ale tezei sînt descrise 2 exemple de teste concrete în

care valoarea lui M

t r u e poate fi estimată, din surse teoretice

sau experimentale. Astfel, în paragraful 2.2 este analizată

compatibilitatea datelor de împrăştiere înainte pion-nucleon cu

schimb de sarcină, cu proprietăţile de analiticitate şi simetrie

la încrucişare /3o/. Considerînd o funcţie convenabilă f(z), ob-
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ţinută din amplitudinea standard F~ (u) /31/ (ta = (s-u)/4M)

prin eliminarea polilor Born şi transformarea conformă a planului

ui pe discul unitate (z = (1 - /l-cu*) / OJ) , ipotezele făcute impli-

că relaţia de simetrie

f{ -z) = - f(z) . (2.8)

Cunoscînd datele experimentale h(z) cu erori e(z) din analiza de

fază pion-nucleon la energii joase /32,33/ problema constă în a

studia setul de funcţii (2.4), cu constrîngerea suplimentară (2.8).

In practică, a fost investigat setul mai larg /3o/

= { f eb0 , f = zq , g £ H°° , |f I < M + E} , (2.9)
->- r pnys

1 2

în care, pe baza simetriei la încrucişare, valoarea lui M a

fost estimată prin maximul M , al modulului datelor /3o/. Rezul-

tatele calculelor au indicat că, dacă în evaluarea erorilor sînt

neglijate corelaţiile între erorile diferitelor faze, deviaţii

semnificative de la analiticitate şi simetrie la încrucişare sînt

semnalate, în sensul că parametrul M corespunzător setului J.

depăşeşte M _ v s- Lucrînd cu o estimare mai realistă a canalului

de erori /36/, am calculat M pentru cazul mai general de

funcţii f £ J care satisfac condiţia f(z) = B (z)g, cu
zo

g 6 H*° şi B (z) = (z-z )/(l-zz ) /23/, z fiind un parametru
Z Q O O O

arbitrar, z 6 (-1, 1). Rezultatele, expuse în Fig.l /3o/

arată că datele sînt după cum prezice simetria la încrucişare

compatibile cu un zero plasat în origine (z=o), dar din cauza

canalului larg de erori nu sînt în contradicţie nici un un zero

plasat în vecinătatea lui 0.
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In paragraful 2.3 al Capitolului 2 este construit un

test de compatibilitate a datelor de împrăştiere cu analiticita--

tea şi condiţia de unitaritate. Se ştie că, în virtutea teoremei

optice /5/, partea imaginară a amplitudinii fizice înainte satis-

face condiţia Im f(s + ic) >O. Se arată uşor că, prin înmulţire

cu factori convenabili, această* condiţie se poate aduce la forma

Ref (z) > 0, |z | - l . (2.Io)

Testul propus /41/ constă în a decide dacă există funcţii

f £ J , unde j a fost definit în (2.4), care satisfac şi con-

strîngerea suplimentară (2..Io). In acest scop să efectuăm o trans-

formare Cayley /37/

F = îîf ' f - ÎTF

prin care orice funcţie analitică reală Herglotz (2.Io) este pusă

în corespondenţă biunivocă cu o funcţie F analitică reală şi mărgi-

nită

|F(z)I < 1 , |z| < 1 . (2.12)

Folosind relaţiile (2.11) şi (2.12) putem transcrie condiţiile

asupra lui f în forma

|F - H| < 2 e ( z ) (2.13)
r, |l+h(z)|
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din care se vede că parametrul M

t r u e necesar pentru testarea

analiticităţii este acum cunoscut (M+-ru*»
 = 1^ * M e toda este ilus-

trată numeric în cadrul tezei pe un model matematic concret.

In ultimul paragraf al Capitolului 2 este propusă şi ve-

rificată numeric o metodă riguroasă de detectare a singularităţi-

lor în planul complex din date incomplete pe frontieră /44/. Dată

fiind semnificaţia dinamică a polilor amplitudinii de împrăştiere,

ca stări legate, antilegate sau rezonante /Io,42/, -metoda este

deosebit de importantă pentru prezicerea în mod concret a unor noi

particule elementare. La baza metodei noastre stă observaţia că

prezenta unui pol în planul complex va aduce o contribuţie consi-

derabilă la partea neanalitică h_ a dezvoltării (2.1). Dar, în-

trucît erorile experimentale pe Tt, precum şi lipsa completă de

informaţie pe o regiune T2 constituie la rîndul lor o serioasă

sursă de neanaliticitate, efectul polului trebuie să fie izolat

într-un mod semnificativ de această neanaliticitate "de zgomot".

Parametrul M din (2.5) s-a dovedit a fi un indicator foarte sen-

sibil în acest sens. într-adevăr, se poate arăta uşor că dacă h

este valoarea pe frontieră a unei funcţii neanalitice în discul

unitate şi coridorul de erori E se îngustează indefinit în jurul

lui h, atunci parametrul M corespunzător tinde către infinit. Să

presupunem că funcţiile f din (2.4) satisfac condiţia suplimen-

tară /44/

f (z) = 9 ( z ) , g £ H"° (2.14)
B (z)zo

în care am factorizat polul din z sub forma produsului Blaschke

/26/ B (z) = (z-z )/(l-*z ),.iar g este complet arbitrară. Com-
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patibilitatea condiţiilor (2.4) şi (2.14) se verifică uşor, cal-

culînd parametrul M corespunzător datelor {h B z (z) ,e} unde z

est3 considerat deocamdată un parametru liber. Un grafic tipic,

obţinut pentru un model matematic simulînd o undă parţială S

cu o stare legată /44/ este reprezentat în Fig.2. In principiu,

datele sînt compatibile cu un pol situat în orice punct pentru

care M < M

t r u e - Dacă M > M , aceasta însemnă că funcţia g

din (2.14) nu este analitică, deci polul nu a fost corect factori-

zat. Minimul pronunţat al curbei în dreptul valorii adevărate a

poziţiei polului (mai ales la micşorarea erorilor) arată sensibi-

litatea metodei. Procedeul poate fi adaptat cu uşurinţă pentru a

localiza zerourile amplitudinii sau formfactorilor, problemă care

se rezolvă /44/ calculînd M pentru datele {h/B„ (z) ,e} . Graficul
o z o

dependentei lui M de poziţia polului artificial creat în date

prin împărţirea cu B (z), pol care îşi manifestă prezenta cu
zo

excepţia cazului cînd este anihilat de un zero al amplitudinii,

este reprodus în Fig.3, pentru o funcţie de probă /44/. Caracte-

ristică este aici asimetria pronunţată a curbei :parametrul M de-

dectează prin valorile sale mari prezenta polului aproape de re-

giunea fizică, pe cînd efectul unui pol îndepărtat poate fi ab-

sorbit în canalul de erori.

In concluzie, metoda expusă în acest paragraf al tezei

este liberă de orice parametrizări particulare şi în consecinţă

nu prezintă pericolul prezicerii unor particule false, apreciind

situaţiile în care datele singure, fără a recurge la un mecanism

concret al interactiei, nu sînt suficiente pentru a detecta în

mod semnificativ prezenta unei singularităţi.
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CAPITOLUL III

MARGINI RIGUROASE ASUPRA PARAMETRILOR POLILOR REGGE

DIN DATE DE IMPRASTIERE LA ENERGII JOASE

In acest capitol al tezei este prezentată şi aplicată

concret în împrăştierea pion-nucleon, o metodă nouă, optimizată

/52/ de studiere a corelaţiilor care există între comportarea am-

plitudinii de împrăştiere la energii joase şi un mecanism concret

de interacţie la energii înalte (de ex. modelul Regge /li/).

Primul paragraf al capitolului conţine formularea proble-

mei şi o analiză critică a metodelor utilizate pînă în prezent în

acest domeniu, metode bazate în exclusivitate pe folosirea inte-

gralei Cauchy (relaţii de dispersie /49-51/). Ipotezele iniţiale

asupra amplitudinii f(z) se pot exprima astfel /52/ :

f = g / B, (z) , • g 6 H
6

|f " h I < £(z) (3.1)
exp „

L

|£ - 3 p R p l r * M

if - 6 p R p i r * I V v

In aceste relaţii r r şi r reprezintă respectiv zona de

energii joase, intermediare şi înalte (domeniul de analiticitate

a fost aplicat conform în discul \z\ < 1, z fiind imaginea po-

lului Born). Funcţiile h , e reprezintă rezultatul analizei de
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fază la energii joase. In regiunea asimptotică r am presupus am

plitudinea furnizată de contribuţia polului Regge p, /53/ de

reziduu 6 şi traiectorie a

c t - 1

următorul termen din dezvoltarea Regge (dat de contribuţia polu-

lui p') fiind tratat ca o corecţie (r , = |R , | ) . Pe regiunea in-

termediară F , unde aportul altor singularităţi în planul momen-

tului cinetic poate fi apreciabil, am admis o abatere suficient de

mare M a amplitudinii de la termenul p dominat. Asupra funcţiilor

(3.1) putem impune în plus o constrîngere, şi anume valoarea

g(zn) a reziduului în polul Born, care este determinată de COn-
2

stanţa de cuplaj pion-nucleon f /31/. In aceste ipoteze, este

obţinută o margine inferioară strictă asupra reziduului 3 , al

polului p', în sensul că, pentru o valoare mai mică a acestui re-

ziduu, nu există nici o funcţie f care să satisfacă constrîngerile

(3.1). Calculul acestei margini inferioare este asemănător cu de-

terminarea lui M din Capitolul 2. 0 particularitate netrivială a

problemei studiate acum constă în faptul că funcţia exterioară

ţ(z) similară lui (2.7) avînd modulul l/r , (6) pe r , nu aparţine
P A

lui H*3, fapt care se vede uşor ţinînd cont de expresia (3.2) cu

a , £ O. in aceste condiţii metoda descrisă în 2.1 nu se poate

aplica. O analiză atentă a acestei probleme este întreprinsă în

paragraful 3.2 al tezei. După ce se demonstrează că o margine in-

ferioară finită pentru 6 , există şi în acest caz, se construieş-

te un procedeu de determinare a acestei margini ca limită a unui
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şir crescător convergent de numere (3n, care se determină pe

baza unor aproximaţii > (z) ^ e clasă H a funcţiei " fc(z).

Rezultatele numerice asupra Imprăştierii pion-nucleon îna-

inte sînt discutate în ultimul paragraf al Capitolului 3. Metoda a

fost aplicată mai întîi suprimînd complet regiunea intermediară T .

In acesfee condiţii, utilizînd datele din Ref. /53,55/ s-a găsit

mairginea inferioară (3 , 2: o.75, în comparaţie cu 3 , ̂  o, propu-

să în Ref. /53/. După cum era de aşteptat, constrîngerea suplimen-

tară asupra constantei de cuplaj g_ /31/, a dus la ridicarea con-

siderabilă a acestei margini /52/. Lucrînd în ipotezele mai rea-

liste (3.1), cu o valoare M suficient de mare (acest parametru re-

prezintă de altfel "conceptul stabilizator" al problemei noastre)

această valoare s-a stabilit la aproximativ 3 , ̂  Io, rămînînd

practic constantă la variaţia lui M. Pe de altă parte, o corelaţie

puternică între valorile reziduului şi a traiectoriei polului p'

a fost pusă în evidentă /52/. In concluzie, metoda optimizată ex-

pusă în acest capitol utilizează în mod global setul funcţiilor

admisibile, ceea ce asigură o tratare corectă a canalului de erori,

a regiunii intermediare şi a termenilor Regge nondominanti din

dezvoltarea asimptotică.

CAPITOLUL IV

REPREZENTAREA DATELOR EXPERIMENTALE PRIN FUNCŢII

ANALITICE IN NORMA L 2 CU CONSTRÎNGERI

In acest capitol al tezei este adoptat punctul de vedere

statistic, menţionat în Introducere, de construire a setului ad-
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misibil J , şi este rezolvată în acest context problema reprezen-

tării unor date de împrăştiere prin funcţii analitice care satis-

fac anumite constrîngeri adiţionale.

In esenţă, o tratare probabilistică a amplitudinii de îm-

prăştiere admite /12, 59/ că informaţia, fenomenologică sau teo-

retică h(z) cu incertitudinea e (z), existentă asupra amplitudinii,

se poate organiza ca o măsură de probabilitate (gaussiană) P(f),

asociată fiecărei funcţii analitice f

P(f) T, exp (- ~- f lf " hl |dz|) = exp(- X2(f)). (4.1)
Z7T r E 2

in mod natural, spaţiul funcţiilor f cu care se lucrează în acest

context este spaţiul Hilbert separabil H /2 3,26/ al funcţiilor

analitice în |z|< 1, de modul pătrat integrabil pe frontieră. 0

analiză critică a acestui punct de vedere /63/f prezentată în

paragraful 4.1 subliniază că o tratare pur probabilistă întîl-

neşte cTteva dificultăţi matematice, din care cauză, în cadrul

tezei se adoptă o tratare "geometrică1 a problemei. Observînd că

funcţionala reală x? (f) care apare în (4.1) măsoară în mod natu-

ral "distanţa" în spaţiul .funcţional, în paragrafele următoare

ale tezei se determină o reprezentare optimală a unor date neana-

litice h(z), rezolvîndu-se problema de optimizare cu constrîn-

geri

e Q = inf x 2 (f) (4.2)

f 6 <$C H 2

Paragraful 4.2 conţine rezolvarea acestei probleme impunînd o
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constrîngere de pozitivitate asupra amplitudinii înainte /69/.

Conform discuţiei din Capitolul 2, setul J pe care este căutat

minimul (4.2) va fi conul convex închis /2o/

îf = K = { f : ffeH2, f*(z) = f(z*), Ref > O ptr. | z | =1 }.

(4.3)

Observînd că x2(f) este o funcţională convexă /2o/, putem aplica

teorema de proiecţie pe seturi convexe închise /2o) 3.12/ din

care rezultă că există o funcţie unică f £ K care realizează

efectiv minimul e din (4.2). Vom defini acum problema de opti-

mizare trunchiată /69/

N
e = inf x 2 (f) (4.4)
O

unde K este subsetul lui K subîntins de funcţiile de forma

N

f(z) = Z fn Qn(z) (4.5)
n=o

00

o
unde {Q } formează o bază ortonormată în H . După ce se

n = o N

demonstrează că şirul e converge către e cînd N •*• «° /69/,

problema (4.4) este analizată folosind o teoremă din teoria pro-

gramării convexe /2o/, care combină tehnica multiplicatorilor

Lagrange cu o proprietate de dualitate. Se ştie că în teoria op-

timizării dualitatea înseamnă echivalenţa unei probleme de minimi-

zare cu constrîngeri într-un spaţiu abstract cu o problemă de

maximizare în spaţiul dual /2o/. Făcînd uz de teorema & 8.6 din
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Ref. /2o/, precum şl de teorema de reprezentare Riesz /2o, 5.5/

a spaţiului dual al lui C [o,2TTJ se demonstrează în cadrul te-

zei /69/ că (4.4) este echivalent cu a găsi

N 2 2-rr
max inf Z (f -h ) - f / ReQn(9)dy(6) (4.6)

O f n=°

în care maximul este luat după toate funcţiile u(8) de variaţie

mărginită, nescăzătoare pe [O,2TT], şi se arată a fi efectiv rea-

lizat de o "măsură" dy (0). In continuare, problema (4.6) este

studiată şi rezolvată pe baza unor tehnici moderne /71,72/, de-

monstrîndu-se că soluţia dy (9) are forma /69/

P
dy (9) I a. fi(6-6,), a,£ O, p < N/2 (4.7)o i = 1 i i i

ceea ce reduce (4.6^ la o problemă de extremum finit dimensională.

Generalizarea metodei pentru cazul unor erori neegale asupra păr-

ţii reale şi imaginare a amplitudinii şi pentru cazul în care in-

formaţia h este limitată la o regiune T a frontierei este

discutată în continuare.

in ultimul paragraf al capitolului, teorema Kuhn-Tucker

generalizată din programarea convexă /2o/ este utilizată pentru a

furniza o soluţie alternativă /8o/ unei probleme de extremum re-

zolvate în literatură pe altă cale /79/, în care setul J din (4.2)

este definit pe baza unor constrîngeri asupra valorilor amplitu-

dinii într-un număr N de puncte interioare domeniului de analiti-

citate.
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