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Списък публикации с резюмета
на

д-р Диана Т. Стоева

(1) P. Casazza, O. Christensen and D.T. Stoeva: Frame expansions in separable Banach
spaces. J. Math. Anal. Appl. 307 (2005), 710–723.

Abstract. Banach frames and Xd-frames are generalization of (Hilbert space) frames.
While Hilbert frames always imply series expansions in Hilbert spaces, this is not so in
the general case of Banach spaces. In this paper we characterize Banach frames and Xd-
frames in separable Banach spaces, and relate them to series expansions in Banach spaces.
In particular, the results in the paper show that one can not expect Banach frames to
share all the nice properties of frames in Hilbert spaces.

Резюме. Банаховите фрейми и Xd-фреймите са обобщения на Хилбертовите
фрейми. Докато Хилбертовите фрейми гарантират реконструиране чрез ред на всеки
елемент на Хилбертовото пространство, това не е така в общия случай на Банахово
пространство. В тази статия са охарактеризирани Банаховите фрейми иXd-фреймите
в сепарабелни Банахови пространства и са свързани с въпроса за реконструиране
чрез редове в Банахови пространства. В частност, резултатите в тази статия показват,
че не може да се очаква Банаховите фрейми да имат всички хубави свойства на
Хилбертовите фрейми.

(2) D.T. Stoeva: On p-frames and reconstruction series in separable Banach spaces,
Integral Transforms Spec. Funct. 17 No. 2-3 (2006), 127–133.

Abstract. It is well known that a frame {gi} for a Hilbert space H allows every
element f ∈H to be represented as f =

∑
〈f, fi〉gi =

∑
〈f, gi〉fi via the frame elements

and a dual frame {fi}, fi ∈ H. For some generalizations of frames to Banach spaces
(Banach frames, p-frames) such representations are not always possible. For a given
sequence {gi} with elements in the dual X∗ of a Banach space X, we discuss the p-
frame condition and validity of series expansions in the form g =

∑
digi for appropriate

coefficients {di}, and also reconstruction series in the form f =
∑
gi(f)fi, f ∈X, and

g =
∑
g(fi)gi, g∈X∗, via appropriate sequence {fi}, fi∈X. In particular, we show that

a Banach frame w.r.t. `p always leads to the desired representations; however, general
Banach frames do not.

Резюме. Добре известно е, че фрейм {gi} в Хулбертово пространствоH позволява
всеки елемент f ∈H да бъде записан като f =

∑
〈f, fi〉gi =

∑
〈f, gi〉fi посредством

фрейм-елементите и елементите на дуален фрейм {fi}, fi∈H. За някои обобщения на
фрейми в Банахови пространства, като например Банаховите фрейми и p-фреймите,
такива представяния не винаги са възможни. За дадена редица {gi} с елементи в
спрегнатото пространство X∗ на Банахово пространство X, в тази статия се разгле-
дани p-фрейм условията и валидността на представяния във вида g =

∑
digi чрез

подходящи коефициенти {di}, а също така и представяния във вида f =
∑
gi(f)fi,
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f ∈ X, и g =
∑
g(fi)gi, g ∈ X∗, чрез подходяща редица {fi}, fi ∈ X. В частност е

показано, че Банахов фрейм по отношение на пространството `p гарантира желаните
представяния, докато в общия случай Банаховите фрейми не гарантират такива
представяния.

(3) S. Pilipović, D.T. Stoeva, N. Teofanov, Frames for Fréchet spaces, Bull. Cl. Sci.
Math. Nat. Sci. Math 32 (2007), 69–84.

Abstract. In this paper we study frame representations in projective and inductive
limits of Banach spaces. We introduce the notion of a Fréchet pre-frame for a given Fréchet
space with respect to a Fréchet sequence space. Main results of the paper include the use
of density arguments and representations in the case of projective limits of isomorphic
reflexive Banach spaces. Examples based on modulation spaces, Sobolev type spaces and
Köthe type spaces are given.

Резюме. В тази статия са изследвани представяния чрез редове в проективни и
индуктивни граници на Банахови пространства. Въведено е понятието Фреше пре-
фрейм за дадено пространство на Фреше по отношение на Фреше пространство
от числови редици. Главните резултати на тази статия включват използването на
аргументите за гъстота и представяния в случая на проективни граници на изо-
морфни рефлексивни Банахови пространства. Дадени са примери, които са основани
на модулационни пространства, пространства от Соболев тип и пространства от
Кьоте тип.

(4) D.T. Stoeva: Generalization of the frame operator and the canonical dual frame to
Banach spaces, Asian-Eur. J. Math. 1 No. 4 (2008), 631–643.

Abstract. Xd-frames for Banach spaces are generalization of Hilbert frames. In this
paper we extend the concepts frame operator and canonical dual to the case of Xd-frames.
For a givenXd-frame {gi} for the Banach spaceX we define anXd-frame map S : X → X∗

and determine conditions, which imply that S is invertible and the family {S−1gi} is an
X∗
d -frame for X∗ such that f =

∑
gi(f)S−1gi for every f∈X and g =

∑
g(S−1gi)gi for

every g∈X∗. If X is a Hilbert space and {gi} is a frame for X, then the `2-frame map
S gives the frame operator S and the family {S−1gi} coincides with the canonical dual of
{gi}.

Резюме. Xd-фреймите в Банахови пространства са обобщение на фреймите в
Хилбертови пространства. В тази статия са разширени понятията фрейм-оператор
и каноничен дуален фрейм за случая на Xd-фреймите. За даден Xd-фрейм {gi} за
Банахово пространство X, дефинирано е понятието Xd-фрейм изображение S : X →
X∗ и са определени условия, които гарантират, че операторът S е обратим и редицата
{S−1gi} е X∗

d -фрейм за X∗ удовлетворяваща f =
∑
gi(f)S−1gi за всяко f∈X и g =∑

g(S−1gi)gi за всяко g∈X∗. Ако X е Хилбертово пространство и {gi} е фрейм за X,
то `2-фрейм изображението S дава фрейм-оператора S и редицата {S−1gi} съвпада с
каноничния дуален фрейм на {gi}.

(5) D.T. Stoeva: Xd-Riesz bases in separable Banach spaces, “Collection of papers, ded.
to the 60th Anniv. of M. Konstantinov”, BAS Publ. House, 2008.
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Abstract. When X is a Banach space and Xd is a Banach sequence space, an
Xd-Riesz basis for X is a sequence {gi}∞i=1, gi ∈ X, which is complete in X and such
that A‖{ci}∞i=1‖Xd

≤ ‖
∑∞

i=1 cigi‖X ≤ B‖{ci}∞i=1‖Xd
for every {ci}∞i=1∈Xd. In the present

paper Xd-Riesz bases for Banach spaces are investigated. Their connection to X∗
d -frames

is determined. Equivalent conditions for a sequence to form an Xd-Riesz basis are given.

Резюме. АкоX означава Банахово пространство иXd означава Банахово числово
пространство, Xd-Риц базис за X е редица {gi}∞i=1, gi ∈ X, която е пълна в X и
удовлетворява неравенство от вида A‖{ci}∞i=1‖Xd

≤ ‖
∑∞

i=1 cigi‖X ≤ B‖{ci}∞i=1‖Xd
за

всички {ci}∞i=1∈Xd. В настоящата статия са изследвани Xd-Рис базиси за Банахови
пространства. Установена е връзката им с X∗

d -фрейми. Определени са няколко усло-
вия, които са еквивалентни на дефиницията на Xd-Рис базис.

(6) D.T. Stoeva: Xd-frames in Banach spaces and their duals, Int. J. Pure Appl. Math.
52 No. 1 (2009), 1–14. (invited paper)

Abstract. We consider consequences of the lower and the upper Xd-frame conditions.
The lower Xd-frame condition is proved to be necessary for existence of some series ex-
pansions. Our main interest is on duals and dual∗s. We consider connection between dual
and dual∗ of an Xd-Bessel sequence, and necessary and sufficient conditions for their ex-
istence. If Xd has the canonical vectors as a Schauder basis, then an Xd-Bessel sequence,
having a dual or dual∗, is moreover a Banach frame.

Резюме. В тази статия са установени следствия от долното и горното Xd-фрейм
условия. Доказано е, че долнотоXd-фрейм условие е необходимо условие за съществу-
ването на представяния чрез редове. Главният интерес е насочен към дуални и
дуални∗ редици. Разгледани са връзки между дуални и дуални∗ редици на дадена Xd-
Бесел редица, както и необходими и достатъчни условия за тяхното съществуване.
Ако каноничните вектори формират базис на Шаудер за Xd, тогава Xd-Бесел редица,
която има дуална или дуална∗ редица, е всъщност Банахов фрейм.

(7) S. Pilipović, D.T. Stoeva, Series expansions in Fréchet spaces and their duals, con-
struction of Fréchet frames, J. Approx. Theory 163 (2011), 1729–1747. (preprint on Arxiv
2008, arXiv:0809.4647)

Abstract. Frames for Fréchet spaces XF with respect to Fréchet sequence spaces ΘF

are studied and conditions, implying series expansions in XF and X∗
F , are determined.

If {gi}∞i=1 is a Θ0-frame for X0 and ΘF (resp. XF ) is given, we construct a sequence
{Xs}s∈N0 , Xs ⊂ Xs−1, s∈ N, (resp. {Θs}s∈N0 , Θs ⊂ Θs−1, s∈ N), so that {gi}∞i=1 is a
pre-F -frame or F -frame for XF with respect to ΘF under different assumptions given on
X0, Θ0 and ΘF (resp. XF ).

Резюме. В тази статия са изследвани фрейми за пространство на Фреше XF по
отношение на Фреше числово простраство ΘF . Определени са достатъчни условия за
съществуването на представяния чрез редове в пространствата XF и X∗

F . Ако {gi}∞i=1

е Θ0-фрейм за X0 и пространството ΘF (съответно XF ) е дадено, конструирана е
редица {Xs}s∈N0 , Xs ⊂ Xs−1, s∈N, (съответно {Θs}s∈N0 , Θs ⊂ Θs−1, s∈N), така че
{gi}∞i=1 да бъде пре-F -фрейм или F -фрейм за XF по отношение на ΘF в зависимост
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от наложени условия на X0, Θ0 и ΘF (съответно XF ).

(8) S. Pilipović, D.T. Stoeva, Analysis of conditions for frame functions, examples with
the orthogonal functions, Integral Transforms Spec. Funct. 22 Nos.4-5 (2011), 311–318.
(preprint on Arxiv 2008, arXiv:0811.3182)

Abstract. We analyze properties of frame functions gi, i ∈ N0, and spaces Θ̆, resp.
{Θ̆s}s∈N0 , in order to have {gi} as a Banach frame for a Banach space X w.r.t. Θ̆,
resp. Fréchet frame for a Fréchet space XF = ∩s∈N0Xs w.r.t. ∩s∈N0Θ̆s. Examples with
orthogonal functions in Hilbert spaces describes the assertions.

Резюме. В настоящата статия са анализирани свойства на функции gi, i ∈ N0, и
пространства Θ̆, съответно {Θ̆s}s∈N0 , така че редицата {gi} да бъде Банахов фрейм за
Банаховото пространство X по отношение на Θ̆, съответно Фреше-фрейм за Фреше
пространството XF = ∩s∈N0Xs по отношение на ∩s∈N0Θ̆s. Твърденията са илюстрира-
ни с примери, използващи ортогонални функции в Хилбертови пространства.

(9) D.T. Stoeva, P. Balazs, Invertibility of multipliers, Appl. Comput. Harmon.
Anal., 2011, doi:10.1016/j.acha.2011.11.001. (preprint of older version on Arxiv 2009,
arXiv:0911.2783)

Abstract. In the present paper the invertibility of multipliers is investigated in detail.
Multipliers are operators created by (frame-like) analysis, multiplication by a fixed symbol,
and synthesis. Sufficient and/or necessary conditions for invertibility are determined
depending on the properties of the analysis and synthesis sequences, as well as the symbol.
Examples are given, showing that the established bounds are sharp. If a multiplier is
invertible, a formula for the inverse operator is determined and n-term error bounds are
given. The case when one of the sequences is a Riesz basis is completely characterized.

Резюме. В настоящата статия е изследвана детайлно обратимостта на
мултиплаяри. Мултиплаярите са оператори, създадени чрез анализ, умножение с
фиксиран символ и синтезис. Определени са достатъчни и/или необходими условия
за обратимост, зависещи както от свойствата на анализ- и синтезис-редиците, така
и от свойствата на символа. Дадени са примери, които показват, че наложените
граници на условията са точни. В случаи на обратимост на мултиплаяр, определени
са формули за обратния оператор и е изследвана грешката при използване на
събираемите до n-тия член. Случаят, когато едната редица е базис на Рис, е напълно
изследван.

(10) P. Balazs, D.T. Stoeva, J.-P.Antoine, Classification of general sequences by frame-
related operators. Sampl. Theory Signal Image Process. 10, No.1-2 (2011), 151-170.
(preprint on Arxiv 2010, arXiv:1009.1496)

Abstract. This paper is a survey and collection of results, as well as presenting some
original research. For Bessel sequences and frames, the analysis, synthesis and frame
operators as well as the Gram matrix are well-known, bounded operators. We investigate
these operators for arbitrary sequences, which in general lead to possibly unbounded
operators. We characterize various classes of sequences in terms of these operators and
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vice-versa. Finally, we classify these sequences by operators applied on orthonormal bases.

Резюме. Настоящата статия съдържа както общ преглед на съществуващи
резултати, така и нови резултати. За редици на Бесел и за фрейми, съответните
анализ-, синтезис- и фрейм-оператори са добре известни ограничени оператори. Тук
са изследвани тези оператори за редици в общия случай, което води до разглеждане
на (възможно) неограничени оператори. Няколко класа редици са охарактеризирани
чрез тях. Освен това, разгледаните класове редици са класифицирани чрез оператори
приложени върху ортонормирани базиси.

(11) D.T. Stoeva, Perturbation of frames for Banach spaces, Asian-Eur. J. Math. Ac-
cepted (2011). (preprint on Arxiv 2009, arXiv:0902.3602)

Abstract. In this paper we consider perturbation of several frame-concepts in sepa-
rable Banach spaces. We determine stability conditions with sharp bounds and discuss
the necessity of some of them. Further, we investigate equivalence between several per-
turbation conditions.

Резюме. В тази статия са разгледани смущения при няколко фрейм-понятия в
сепарабелни Банахови пространства. Определени са условия на смущения с точни
граници и е разгледана необходимостта на някои от тези условия. Установена е
еквивалентност на няколко пертурбационни условия.

(12) D.T. Stoeva, P. Balazs, Weighted frames and frame multipliers, Proceedings of the
International Conference UACEG2009: Science & Practice, Annual of the University of
Architecture, Civil Engineering and Geodesy, vol. XIII-XIV, 2004-2009, 33–42.

Abstract. Weighted frames and frame multipliers have been recently introduced and
are naturally connected. Frames together with semi-normalized weights always lead to
weighted frames. Here we proof further connections between a sequence (φn)

∞
n=1 and the

weighted sequence (mnφn)
∞
n=1. Furthermore we show that for semi-normalized weights

(mn) and invertible multipliers M(mn),(φn),(ψn), if one of the involved sequences (φn) and
(ψn) is a Riesz basis, the other also has to be.

Резюме. Отслабените фрейми и фрейм-мултиплаярите са въведени неотдавна
и са естествено свързани. Фреймите заедно с полунормирани тегла винаги водят
до отслабени фрейми. В статията са доказани по-нататъшни връзки между
редица (φn)

∞
n=1 и претеглената редица (mnφn)

∞
n=1. Показано е, че ако мултиплаяр

M(mn),(φn),(ψn) с полунормирано тегло (mn) е обратим и едната от редиците (φn) и
(ψn) е базис на Рис, то и другата редица също трябва да бъде базис на Рис.

(13) D.T. Stoeva, P. Balazs, Can any unconditionally convergent multiplier be trans-
formed to have the symbol (1) and Bessel sequences by shifting weights? (preprint on
Arxiv 2011, arXiv:1108.5629)

Abstract. Multipliers are operators that combine (frame-like) analysis, a multiplica-
tion with a fixed sequence, called the symbol, and synthesis. They are very interesting
mathematical objects that also have a lot of applications for example in acoustical signal
processing. It is known that bounded symbols and Bessel sequences guarantee uncon-
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ditional convergence. In this paper we investigate necessary and equivalent conditions
for the unconditional convergence of multipliers. In particular we show that, under mild
conditions, unconditionally convergent multipliers can be transformed by shifting weights
between symbol and sequence, into multipliers with symbol (1) and Bessel sequences.

Резюме. Мултиплаярите са оператори, които комбинират анализ, умножение с
фиксирана редица, наречена символ, и синтезис. Те са интересни математически
обекти, които имат много приложения, например в акустичните процеси. Известно
е, че ограничени символи и редици на Бесел гарантират безусловна сходимост на
съответните мултиплаяри. В тази статия са разгледани необходими и еквивалентни
условия за безусловна сходимост на мултиплаяри. В частност е показано, че при
наложени умерени условия, безусловно сходящите мултиплаяри могат да бъдат
трансформирани до мултиплаяри със символ (1) и редици на Бесел чрез подходящо
преместване на символа.

(14) D.T. Stoeva: Characterization of atomic decompositions, Banach frames, Xd-
frames, duals and synthesis- pseudo-duals, with application to Hilbert frame theory.
(preprint on Arxiv 2011, arXiv:1108.6282)

Abstract. In this paper we give a characterization of atomic decompositions, Banach
frames, Xd-Riesz bases, Xd-frames, Xd-Bessel sequences, sequences satisfying the lower
Xd-frame condition, duals of Xd-frames and synthesis pseudo-duals, based on an operator
acting on the canonical basis of a sequence space. We discuss expansions in X and
X∗. Further, we consider necessary and sufficient conditions on operators to preserve the
sequence type of the listed concepts. As a consequence, we solve some problems in Hilbert
frame theory.

Резюме. В тази статия са охарактеризирани атомни разлагания, Банахови
фрейми, Xd-Рис базиси, Xd-фрейми, Xd-Бесел редици, редици, удовлетворяващи
долното Xd-фрейм условие, дуални редици на Xd-фрейми и синтезис псевдо-дуални,
чрез използването на оператори приложени върху каноничния базис на пространство
от числови редици. Изследвани се представяния на елементите в пространствата X и
X∗. Разгледани са необходими и достатъчни условия върху оператори за запазването
на типа на горе-изброените редици. Като следствие, решени са някои проблеми в
теорията на Хилбертовите фрейми.

(15) D.T. Stoeva, P. Balazs, Representation of the inverse of a multiplier as a multiplier.
(preprint on Arxiv 2011, arXiv:1108.6286)

Abstract. Frame multipliers are interesting mathematical objects consisting of anal-
ysis, multiplication by a fixed sequence (called the symbol), and synthesis. Since they are
important for applications, for example for the realization of time-varying filters, their
inversion is of interest. For Riesz bases and semi-normalized symbols, it is known that
the inverse of the multiplier can be found by using the biorthogonal sequences and the
reciprocal symbol. In this paper we extend the class of multipliers where the inverse is
represented by a multiplier. In particular, we show that for semi-normalized symbols any
invertible frame multiplier can be represented as a frame multiplier with dual sequences.
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Furthermore, we give sufficient conditions, so that the inverse involves the reciprocal
symbol and the canonical duals.

Резюме. Фрейм-мултиплаярите са интересни математически обекти, образувани
чрез анализ, умножение с фиксирана редица (наречена символ) и синтезис. Поради
тяхната висока степен на приложимост, например за реализиране на филтри,
променящи се с времето, интерес представлява тяхната обратимост. Известно е, че за
мултиплаяри с базиси на Рис и полунормирани символи, обратният оператор може
да бъде записан като мултияплаяр чрез използването на биортогоналните редици и
реципрочния символ. В тази статия е разширен класът на обратимите мултиплаяри,
за които обратният оператор може да бъде записан като мултиплаяр. В частност,
показано е, че обратният на всеки обратим фрейм-мултиплаяр с полунормиран
символ може да бъде записан като мултиплаяр с дуални редици. Определени са
достатъчни условия обратният оператор да може да бъде записан чрез използването
на реципрочния символ и каноничните дуални редици.

(16) S. Pilipović, D.T. Stoeva, Fréchet frames, general definition and expansions
(preprint on Arxiv 2012, arXiv:1201.2096)

Abstract. We define an (X1,Θ, X2)-frame with Banach spaces X2 ⊂ X1, ‖ · ‖1 ≤
‖ · ‖2, and a BK-space (Θ, ‖|·‖|). Then by the use of decreasing sequences of Banach
spaces {Xs}∞s=0 and {Θs}∞s=0, we define a general Fréchet frame on the Fréchet space
XF =

⋂∞
s=0Xs. The main assertion gives expansions of elements of XF and its dual X∗

F ,
as well of Xs and X∗

s .

Резюме. В тази статия са дефинирани (X1,Θ, X2)-фрейми с Банахови
пространства X2 ⊂ X1, ‖·‖1 ≤ ‖·‖2, и BK-пространство (Θ, ‖|·‖|). Чрез използването
на намаляващи редици от Банахови пространства {Xs}∞s=0 и {Θs}∞s=0, дефинирани са
общи Фреше-фрейми за Фреше пространството XF =

⋂∞
s=0Xs. Главното твърдение

дава представяне на елементите в пространствата XF и X∗
F , както и на елементите

в Xs и X∗
s .


