
Український математичний конгрес – 2009

О.В. Федуник (Волинський нацiональний унiверситет, Луцьк, Україна)

Оцiнки ортопроекцiйних поперечникiв класiв перiодичних
функцiй багатьох змiнних в метрицi простору L∞

Дослiджуються розглянутi в [1] класи BΩ
p,θ перiодичних функцiй багатьох змiнних,

Ω(t) = ω(t1 · ... · td), де ω(τ) — задана функцiя (однiєї змiнної) типу модуля неперерв-
ностi порядку l, що задовольняє умови Барi–Стєчкiна [2] (позначаємо (S) i (Sl)). При
певному виборi функцiї Ω(t) класи BΩ

p,θ спiвпадають з вiдомими класами Бєсова Br
p,θ.

Нехай Lp(πd) — простiр 2π – перiодичних по кожнiй змiннiй функцiй f(x) =
= f(x1, . . . , xd) зi стандартною нормою, {ui}M

i=1 — ортонормована система функцiй

ui ∈ L∞(πd),
M∑
i=1

(f, ui)ui — ортогональна проекцiя функцiї f на пiдпростiр, породже-

ний системою функцiй {ui}M
i=1.

Одержано точнi за порядком оцiнки ортопроекцiйних поперечникiв d⊥M(BΩ
p,θ, L∞),

якi визначаються наступним чином

d⊥M(BΩ
p,θ, L∞) = inf

{ui}M
i=1

sup
f∈BΩ

p,θ

∥∥∥f(x)−
M∑

i=1

(f, ui)ui(x)
∥∥∥∞.

Сформулюємо один iз результатiв.
Теорема. Нехай 1 ≤ p < ∞, Ω(t) = ω(t1 · . . . · td), де ω(τ) задовольняє умову (S) з

деяким α > 1
p
i умову (Sl). Тодi при 1 ≤ θ ≤ ∞ має мiсце порядкова рiвнiсть

d⊥M(BΩ
p,θ, L∞) ³ ω(2−n)2

n
p n(d−1)(1− 1

θ
),

де M ³ 2nnd−1.
Для класiв Br

p,θ вiдповiдний результат одержано А.С. Романюком [3].
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