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چکیده:

در ریچی-بورگویگنون شار نظیر هندسی شار این واقع، در است. شده تعریف سایا منیفلدهای روی هندسی شار یک مقاله این در

است. سایا منیفلدهای در ریچی-بورگویگنون شار یکتایی و جواب وجود بررسی مقاله این هدف است. ریمانی منیفلدهای

جواب یکتایی و وجود ریچی-بورگویگنون، شار سایا، ساختارهای کلیدی: واژه�های

.٩٩X٩٩ ،٩٩X٩٩ ،٩٩X٩٩ :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

تحقیقات دامنه و است پژوهشگران توجه مورد نظری فیزیک و ریاضیات در وسیع کاربرد علت به آن هندسه و سایا ساختارهای مفهوم

می�شود گرفته نظر در ترمودینامیکی سیستم یک فاز فضای عنوان به واقع در سایا منیفلد یک نظری، فیزیک در است. گسترده آن حول

با دیفرانسیل معادالت کالسیکی نظریه�ی این، بر عالوه است. زیاد کنترل نظریه و اپتیک مکانیک، در مفهوم این کاربردهای همچنین و

گرفت. نظر در سایا منیفلد یک زیرمنیفلدهای بررسی عنوان به می�توان را اسکالر تابع یک برای اول مرتبه جزئی مشتقات

حائز هندسی ساختارهای به یافتن دست برای معموال و است مطرح قدرتمند ابزار یک عنوان به هندسه در ریچی شار مفهوم طرفی، از

در مهمی مسایل حل موجب و [٢] شد معرفی هامیلتون توسط ١٩٨٢ سال در مفهوم این می��گیرد. قرار استفاده مورد مطلوب�تر شرایط

جواب یکتایی و وجود و تعریف آن مشابه شارهای تا شد باعث روش این بودن قدرتمند گردید. پوانکاره مشهور حدس جمله من هندسه

است. شده ارائه بورگویگنون توسط [١] در که است ریچی-بورگویگنون شار تعمیم�ها این از یکی شود. بررسی آن�ها

را سایا منیفلدهای روی ریچی-بورگویگنون شار مفهوم واقع در بگیریم، نظر در هم با را باال هندسی مفهوم دو می�خواهیم مقاله این در
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سایا منیفلدهای روی بورگویگنون شار ٢

سایا منیفلدهای روی ریچی شار یکتایی و جواب وجود بررسی [۴] در می�پردازیم. آن جواب یکتایی و وجود بررسی به و کرده تعریف

نتایج با منطبق ما نتایج ،ρ = ٠ خاص حالت در و است کلی�تر حالت می�گیریم نظر در اینجا در ما که هندسی شار است. شده مطالعه

است. [۴]

اولیه تعاریف ٢

یک می�دانیم می�شوند. یافت استاندارد منابع در و بوده استاندارد مطالب این می�کنیم. بیان را نیاز مورد هندسی مفاهیم بخش این در

همتافته ساختارهای شبیه ساختاری، M بعدی فرد منیفلد یک روی سایا ساختار بپذیرد. همتافته ساختار نمی�تواند فرد بعد از منیفلد

می�کنیم. تعریف را مفهوم این زیر، در است. بعدی زوج منیفلدهای

در است. H ⊂ TM ماکسیمال و انتگرال�ناپذیر توزیع یک ،M +٢n)-بعدی ١) منیفلد یک روی سایا ساختار یک .١.٢ تعریف

گوییم. سایا منیفلد یک را (M,H) صورت این

این با معادل H انتگرال�ناپذیری شرط صورت این در ،H = ker(α) طوریکه دارد Mوجود روی α فرم -١ یک که کنید فرض

که است

α ∧ (dα)n > ٠

با α ١-فرم بعد، به این از هستند. جهت�پذیر لزوماً سایا منیفلدهای بنابراین Mاست، روی حجم عنصر یک Ω = α ∧ (dα)n یعنی

گوییم. (M,H) سایا منیفلد به وابسته سایای فرم را باال مشخصات

به طبیعی استاندارد سایای ساختار یک آنگاه باشد، (x١, y١, · · · , xn, yn, z) صورت به R٢n+١ روی مختصات اگر .٢.٢ مثال

است. سایا منیفلد یک (R٢n+١,H) آنگاه ،H = kerα اگر می�شود. ایجاد α = dz −
∑n

i=١ y
idxi سایای فرم کمک

داریم. را است سایا منیفلدهای در موزر١ قضیه نظیر که زیر گزاره سایا فرم�های با ارتباط در

و باشد M مرز) بدون و (فشرده بسته منیفلد روی سایا فرم�های از خانواده ی ،t ∈ [٠,١] که α(t) کنید فرض .٣.٢ قضیه

که دارد وجود ψt دیفئومورفیسم�های از خانواده ی صورت این در ،α(٠) = α

α(t) = ψ∗
t α

� کنید. رجوع [٣] به اثبات.

کرد. تعریف زیر شکل به می�توان سایا) ساختار به (نسبت طبیعی برداری میدان یک سایا، منیفلدهای در

می�شود. تعریف زیر معادالت با α سایای فرم یک برای ξ مشخصه برداری میدان یا ریب٢ برداری میدان .۴.٢ تعریف

α(ξ) = ١, dα(ξ, .) = ٠

١Moser;s Theorem

٢Reeb Vector Field



٣ فصیحی-اعظمی

کرد. ایجاد زیر شکل به مماس کالف از طبیعی تجزیه یک می�توان ξ مشخصه برداری میدان کمک به

TM = Lξ ⊕H

سایای فرم هر به وابسته کاهلری، منیفلدهای در مختلط تقریباًً ساختار .مشابه، است. ξ توسط شده تولیده عمودی فضای زیر Lξ آن در که

که دارد وجود ϕ مانند (١,١) نوع تانسوری میدان یک ،α

Lξ = ker(ϕ), H = Im(ϕ)

کند صدق زیر شرط در ϕ تانسوری میدان هرگاه

ϕ٢ = −I + α⊗ ξ

می�نامند. سایا تقریباًًً ساختار یک را (M,α, ξ, ϕ) چهارتایی می�نامیم. سایا تقریباًًً ساختار یک را آن آنگاه است، همانی تابع I آن در که

کرد. بازنویسی زیر شکل به می�توان را مماس کالف تجزیه بنابراین ،ϕ(ξ) = ٠ چون

TM = ker(ϕ)⊕ Im(ϕ) (١.٢)

شرایط در که کنیم کار ریمانی مترهای با است منطقی اضافه، ساختارهای داشتن سبب به سایا منیفلدهای ریمانی هندسه مطالعه در

کنند. صدق خاصی سازگاری

،X,Y ∈ XM هر برای هرگاه گوییم سازگار را (M,α, ξ, ϕ) سایای تقریباًًً منیفلد روی g ریمانی متر یک .۵.٢ تعریف

g(X,Y ) = g(ϕ(X), ϕ(Y )) + α(X)α(Y )

را: متریک سایای تقریباًًً ساختار یک همچنین، گوییم. متریک سایای تقریباًًً ساختار یک را (M,α, ξ, ϕ, g) صورت این در

،X,Y ∈ XM هر برای گاه هر گوییم ساساکی الف-

(∇Xϕ)Y = g(X,Y )ξ − α(Y )X

و ∇ξ = −ϕ هرگاه گوییم K-سایا منیفلد ب-

Ric(X,Y ) = ag(X,Y ) + bα(X)α(Y ) هرگاه گوییم α-اینشتینی پ-

است. g به وابسته لوی-چویتای التصاق ∇ Mو روی هموار توابع b و a آن در که

ساساکی، منیفلد هر که است شده داده نشان است. متعامد تجزیه یک ،(١.٢) تجزیه g سازگار متر یک به نسبت که است گفتن شایان

است. صحیح dim(M) = ٣ بعد در فقط آن عکس ولی است K-سایا منیفلد یک

جواب بررسی و ریچی-بورگویگنون شار ٣

آن برای مدت کوتاه جواب�های یکتایی و وجود بررسی به و کرده تعریف را سایا منیفلدهای روی ریچی-بورگویگنون شار بخش این در

گرفته�ایم. ایده ریمانی منیفلدهای در ریچی-بورگویگنون شار از هندسی، شار این تعریف در می�پردازیم.



سایا منیفلدهای روی بورگویگنون شار ۴

تقریباًًً ساختارهای از ١-پارامتری و هموار خانواده یک (M,α(t)) کنید فرض همچنین و باشد سایا منیفلد یک (M,α) کنید فرض

Mگوییم روی ریچی-بورگویگنون شار را زیر معادله Mباشد. روی متریک سایای
∂

∂t
α(t) = −٢Ricg(t)(ξ(t), .) + ٢ρRg(t).α(t)

α(٠) = α

(١.٣)

اسکالر انحنای Rg(t) و ریچی انحنای تانسور Ricg(t) حقیقی، اسکالر یک ρ ،α(t) به وابسته مشخصه برداری میدان ξ(t) آن در که

می�پردازیم. (١.٣) معادله برای آن یکتایی و جواب وجود بررسی به ادامه در است. g(t) متر به وابسته

یک روی سایا فرم�های همه فضای که می�کنیم دقت ابتدا دهیم. انجام آن روی خطی�سازی عمل باید معادله جواب کیفیت بررسی برای

داریم. را زیر گزاره و است A١(M) هادی برداری فضای با آفین فضای Mیک هموار منیفلد

α(t) = α+ tη که دارد وجود T مثبت و حقیق عددد Mباشند. روی ١-فرم ی η و سایا فرم ی α فرضکنید .١.٣ گزاره

است. سایا فرم ی t ∈ [٠, T ] هر برای

کرد. بیان را مقاله این اصلی قضیه می�توان اکنون

است. کوتاه مدت در یکتا جواب دارای ρ <
١
۴ ازای به (١.٣) تحولی معادله .٢.٣ قضیه

نتیجه�گیری و بحث

کرده معرفی سایا ساختارهای برای را است ریمانی منیفلدهای در ریچی-بورگویگنون شار مشابه واقع در که هندسی شار یک مقاله این در

جواب ρ <
١
۴ حالت در که می�دهد نشان طوالنی هندسی محاسبات پرداخته�ایم. آن کوتاه زمان جواب�های یکتایی و وجود بررسی به و

پرداخت. شار این سالیتون�های بررسی و تعریف به می�توان کار این ادامه در داریم. کوتاه زمان برای یکتا
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