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  مقدمه

ي فینسلري به سرعت پیشرفت کرده است. دو دلیل اصلی براي این هاي اخیر، هندسهدر سال

و  2، بائو1دانان بزرگی چون چرنپیشرفت سریع وجود دارد. اولین دلیل کارهاي بسیار مؤثر ریاضی

با استعداد در سرتاسر جهان که باعث بسط سریع هندسه  همچنین گروهی از دانشمندان جوان و

هایی چون بیولوژي، در رشته 1980هاي کاربردي از سال اند. دومین دلیل وجود زمینهفینسلري شده

ها که در سال ها براي هندسه فینسلري محیا شد. از مهمترین زمینهاپتیک، فیزیولوژي و دیگر رشته

ي جدید هندسه ي فینسلري با آنالیز مختلط بود. این زمینهدسهرشد یافت ارتباط قوي هن 1990

  فینسلري مختلط نام گرفت.

تحت عنوان            1854ژوئن سال  10ي مشهور ریمان در ي فینسلري  از نوشتهي هندسهزمینه

“On the Hypotheses, Which Lie at the Foundation of Geometry” اي از سرچشمه گرفت. ترجمه

یافت. در این نوشته ریمان، مطالبی از منیفلدها و ساختارهاي  توان در مرجع این نوشته را می

کند. ریمان موفق شد تا مفاهیمی در مورد تانسور انحنا و انحناي متریک را روي منیفلدها معرفی می

نسبیت انیشتین داشت و تمامی ها تأثیر بسزایی روي تئوري مقطعی را معرفی کند. این مفاهیم و نوشته

  دانان را متوجه خود کرد.دانان و فیزیکریاضی

را روي فضاها، هنگامی شروع کرد که  4هاي تغییراتیي مسئلهمطالعه 3، فینسلر1918در سال 

ي جدید که ي نرم مینکوفسکی تعریف شده بود. این مطالعات باعث شد تا یک زمینهوسیله متریک به

ي فینسلري نام ي جدید هندسهي ریمانی بود، بوجود آید. این زمینهتر از هندسهتر و سختبسیار پیچیده

  گرفت.

مفهومی تحت عنوان انحناي پرچمی را معرفی کرد که یک بسط طبیعی از  5، بروالد1926در سال 

روالد نام ي ریمانی بود. بروالد یک التصاق مهم را کشف کرد و آن را التصاق بانحناي مقطعی در هندسه

  ي فینسلري است. نهاد که التصاق خیلی مهمی در هندسه

بروالدي را مورد مطالعه قرار داد. به هر  –همچنین وي خواص هندسی خاصی از فضاهاي فینسلري 

                                                             
1  S.S.Chern 
2
  D.Bao 

3  P.Finsler 
4
  Variational Problems 

5
  L.Berwald 
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 مفاهیم مقدماتی و . تعاریف1فصل 

شود. التصاق بروالد بدون تاب بوده ولی ي فینسلري بسیار مهم تلقی میحال مطالعات بروالد براي هندسه

التصاق دیگري را تحت عنوان التصاق کارتان را یافت که با  6کارتان 1934دارد. در سال با متر سازگاري ن

، چرن موفق شد تا التصاقی را بیابد که سازگاري 1943متر سازگار بود ولی داراي تاب بود. نهایتاً در سال 

  کامل با متر داشت و بدون تاب نیز بود. این التصاق، التصاق چرن نام گرفت. 

ها تأثیر گرفت. براي اولین ي فینسلري به ناچار از تئوري گروهاي از هندسه، هندسهن شاخهبه عنوا

در اواخر قرن نوزدهم توسط لی،  8اي را نوشت. تئوري لیدر این باره مقاله 7، کلین1872بار در سال 

ارتان و ، ک10توسط ویل 1920هاي لی سرتاسري نیز در طول سال و کارتان معرفی شد. گروه 9کیلینگ

ي ریمانی از کارهاي ترین کابردهاي تئوري لی در هندسهمورد اهمیت قرار گرفت. یکی از مهم 11اسچریر

در  12استندرود -ي مایرس بندي فضاهاي ریمانی متقارن سرتاسري بود. همچنین قضیهکارتان روي دسته

منیفلدهاي ریمانی  ي تمامچاپ شد که کاربردي از تئوري لی براي مشخص سازي حوزه 1939سال 

ي مطالعاتی اکنون نیز تئوري منیفلدهاي ریمانی همگن و متقارن شاخه کرد. همهمگن را معرفی می

استندرود توسط هو براي حالت  –ي مایرس قضیه 2002دانان شده است. در سال بسیاري از ریاضی

  فینسلري نیز گسترش یافت.

ایم. ي فینسلري پرداختهي ریمانی و هندسهالبی از هندسهي مطنامه، ما نیز به مطالعهدر این پایان

نامه در چهار فصل ایم. این پایانهمچنین مفاهیم و مطالبی از گروه و جبر لی را نیز مورد مطالعه قرار داده

  به قرار زیر تدوین شده است:

شده است. این در فصل اول، به تعاریف و قضایاي مقدماتی و مورد نیاز براي فصول بعدي پرداخته 

، تبدیالت 2- 1، فضاهاي برداري، در بخش 1- 1فصل به پنج بخش کلی تقسیم شده است که در بخش 

، مفاهیمی از جبر و در بخش    4-1، فضاهاي متري و فضاهاي توپولوژي، در بخش 3-1خطی، در بخش 

  ، مقدماتی از هندسه منیفلد مورد مطالعه قرار گرفته است.5- 1

                                                             
6
  E.Cartan 

7
  F.Klein 

8  Lie Theory 
9
 W.Killing 

10 H.Weyl 
11

 O.Schreier 
12

 Myers-Steendrod 
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 مفاهیم مقدماتی و . تعاریف1فصل 

ایم. در این فصل نیز تعاریف و ختصار گروه و جبر لی را مورد مطالعه قرار دادهدر فصل دوم، به ا

  ایم.قضایاي مهم را آورده

ایم. در فصل سوم، ابتدا متر ریمانی همراه با التصاق و انواع انحناي آن را مورد مطالعه قرار داده

ها و انحناي پرچمی را معرفی سپس متر فینسلري را تعریف کرده و التصاق چرن، التصاق فینسلري، کالف

  ایم.ایم. در نهایت متر و فضاي راندرس از نوع بروالد و داگالس را مورد مطالعه قرار دادهکرده

ي ناوبري و ... را معرفی انحنا، داده -پذیر، فضاي مدار ژئودزیک، هاي لی حلدر فصل چهارم، گروه

- پذیر، منیفلدهاي همگن و گروههاي لی حلنوع داگالس روي گروهکرده و به بررسی مترهاي راندرس از 

  کنیم.هاي لی پرداخته و خواصی از آنها را به تفصیل بررسی می

دهیم که اگر فضاي راندرس همگن از نوع داگالس و فضاي ریمانی زمینه به طور طبیعی نشان می

- پذیر خواهد بود. همچنین تمام گروهلپذیر باشد آنگاه فضاي راندرس همگن به طور طبیعی تحویتحویل

هاي راندرس غیر ریمانی از نوع داگالس هاي لی با دوگام پوچتوان را که متریکهاي لی از بعد سه و گروه

کنیم.پذیرند را مشخص میمی



 

 

  فصل اول

  تعاریف و مفاهیم مقدماتی

  

 

  

  

  

  

  

  



  

 

ول بعدي پرداخته شده است، به در این فصل به تعاریف و قضایاي مقدماتی و مورد نیاز براي فص

نامه ي پایاناي قادر خواهد بود بدون نیاز به هیچ منبعی به راحتی به مطالعهطوري که هر خواننده

  بپردازد. 

، 2-1، فضاهاي برداري، در بخش 1-1این فصل به پنج بخش کلی تقسیم شده است که در بخش 

، مفاهیمی از جبر و در 4-1وپولوژي، در بخش ، فضاهاي متري و فضاهاي ت3-1تبدیالت خطی، در بخش 

  ، مقدماتی از هندسه منیفلدها مورد مطالعه قرار گرفته است.5- 1بخش 

  فضاي برداري  1- 1

و مهندس  13توسط مهندس و فیزیکدان آمریکایی گیبز 1880ي فضاهاي برداري در حدود نظریه

  توسعه یافت.  14انگلیسی هویسید

 عبارت است از تابعی به صورت  روي یک مجموعه مانند  ند دانیم یک عمل دوتایی مانمی

.  

یک  اندکه بر آن تعریف شده و  را همراه با دو عمل دوتایی   يمجموعه: 1- 1-1تعریف 

  هرگاه خواص زیر برقرار باشد نامیممی 15میدان

 عمل  )1

 باشد یعنی پذیريداراي خاصیت شرکت

  

 عمل  )2

 موجود باشد که 0مانند  داراي عضو خنثی باشد یعنی عنصري در 

  

                                                             
13   J.W.Gibbs 
14

  O.Heaviside 
15

  Field 



  

 

هر عضو  )3

 عضو معکوس (قرینه) داشته باشد یعنی نسبت به عمل  در 

  

 عمل  )4

 بجایی باشد یعنیداراي خاصیت جا

  

 عمل  )5

 داراي خاصیت جابجایی باشد یعنی

  

 عمل  )6

 شود موجود باشد که نشان داده می که با  داراي عضو همانی باشد یعنی یک عنصر در 

  

هر عضو  )7

 داراي عضو معکوس باشد یعنی 

  

 عمل  )8

 داراي خاصیت پخش باشد یعنی روي 

  

  نامند. کنیم که هر عضو میدان را اسکالر میهمچنین توجه می

ي اعداد مختلط هر سه همراه با ي اعداد حقیقی، مجموعهي اعداد گویا، مجموعهبراي مثال مجموعه

  اعمال جمع و ضرب مربوط به خودشان میدان هستند.

 یک میدان باشد. عمل ضرب اسکالرهاي  اي دلخواه و مجموعه فرض کنیم : 2- 1-1تعریف 

  شودبه عنوان یک تابع به صورت زیر تعریف می در عناصر 



  

 

 

 

  این عمل همان ضرب اسکالر در یک بردار خواهد بود.

نامیم می روي میدان  16و ضرب اسکالر، یک فضاي برداري عمل را همراه با دو   يمجموعه

  هرگاه

عمل جمع  )1

 را داشته باشد. 1- 1-1تعریف  4تا  1شرایط 

عمل  )2

 هاي زیر را داشته باشد ویژگی و به ازاي هر  ضرب اسکالر به ازاي هر 

 

 است) همان عضو همانی  1(منظور از    

  

  

 

 

 شود.کنیم که یک فضاي برداري روي یک میدان تعریف میتوجه می

هاي مرتب به صورت تایی - ي تمام مجموعه یک میدان بوده و  کنیم  فرض: 3- 1- 1مثال 

است. اعمال این فضاي برداري به  یک فضاي برداري روي  باشد. در این صورت  

  شوندبه صورت زیر تعریف می و  ازاي  

1( 

 

                                                             
16

  Vector space 



  

 

2( 

.  

ي به صورت ترکیب خطی از بردارهاي مجموعه گوئیم بردار  در فضاي برداري : 4- 1- 1تعریف 

  موجود باشند به طوري که  است هرگاه اسکالرهاي  

 

، به نام هاي معینی از باشد در این صورت زیرمجموعه یک فضاي برداري روي میدان  اگر 

  اند.که تحت همان اعمال جبري، خود نیز فضاي برداري زیرفضا وجود دارند

را یک  ، آنگاه باشد و  یک فضاي برداري روي میدان  هرگاه : 5-1-1تعریف 

  باشد. خود یک فضاي برداري روي  گوئیم هرگاه  زیرفضاي برداري 

داراي حداقل دو زیرفضاست. یکی از این زیرفضاها، زیرفضاي صفر نام دارد که  هر فضاي برداري 

فقط شامل بردار صفر است. واضح است که این مجموعه تحت اعمال جمع و ضرب اسکالر بسته است. 

  است.  ، زیرفضاي مرکب از تمام بردارهاي زیرفضاي دیگر 

شود. همچنین زیرفضایی که نه زیرفضاي صفر است و نه تمام فضا، زیرفضاي سره نامیده می

  توان با استفاده از مفهوم ترکیب خطی به صورت زیر نیز مشخص کرد:زیرفضاها را می

متعلق  گر و تنها اگر به ازاي است ا ، زیرفضاي از فضاي برداري  ي زیرمجموعه

  باشد. نیز متعلق به  ، هر ترکیب خطی از به 

یک زیرفضاي  باشد. در این صورت  یک فضاي برداري و  فرض کنیم : 6- 1- 1قضیه 

  نسبت به عمل جمع و ضرب اسکالر بسته باشد یعنیاست هرگاه  

  

  خواهیم داشت بدیهی است که خواص شرکت پذیري و جابجایی برقرارند. با انتخاب برهان: 

  



  

 

  یعنی هر عضو، عضو قرینه هم خواهد داشت. لذا

  

به اص را نیز توان برقراري سایر خوبرقرارند. به سادگی میهمگی پس خواص مربوط به عمل جمع 

   صورت مشابه تحقیق نمود.

- 1- 1ي . در این صورت بنا به قضیهو  فرض کنیم : 7- 1- 1مثال 

  است، زیرا زیرفضاي  ،   6

  

  

  در دستگاه مختصاتی دکارتی است. هااین زیرفضا همان محور 

باشد. زیرفضاي  از بردارها در  ايمجموعه یک فضاي برداري و  فرض کنیم : 8- 1-1ریف تع

 را با . زیرفضاي تولید شده توسط عبارت است از اشتراك تمام زیرفضاهاي شامل  تولید شده توسط 

  دهیم. نشان می 

  ي پدید آمده توسط مجموعه در : 9- 1- 1مثال 

  

  مرکب از تمام بردارها به صورت 

  

ي سوم است که مؤلفه ي پدید آمده دقیقاً آن زیرمجموعه از است. در این حالت، مجموعه

  باشند.بردارهاي عضو آن، صفر می



  

 

متناهی از  ايمجموعه یک فضاي برداري و  فرض کنیم : 10- 1-1تعریف 

که همگی صفر نیستند،  از  خطی گوئیم هرگاه اسکالرهاي  يرا وابسته باشد.  اعضاي 

  موجود باشند به طوري که 

  

گاه وابسته خطی نباشد. درواقع را مستقل خطی نامند هر ، 10-1-1در تعریف : 11- 1- 1تعریف 

  اگر

 

  .ایجاب کند 

  اند؛ زیرا اگر مستقل خطی و  بردارهاي  در: 12-1- 1مثال 

  

  .آنگاه 

را  باشد، در این صورت  یدان یک فضاي برداري روي م فرض کنیم : 13- 1- 1تعریف 

  گوئیم هرگاه یک پایه براي 

مستقل   )1

 خطی باشد.

فضاي   )2

 نوشت. را بتوان به صورت ترکیب خطی از اعضاي  را تولید کند یعنی هر  

از بعد متناهی  گوئیم. همچنین گوئیم فضاي برداري  اي پایه را بعد فضاي برداري تعداد اعض

  است هرگاه تعداد متناهی از بردارهاي مستقل خطی آن را پدید آورند.



  

 

 -تمام   يوعهمجم یک میدان و  بوده که در آن  فرض کنیم : 14-1- 1مثال 

  را به ازاي باشد. در این صورت  می هایی از  هاي مرتب با مولفه تایی

  

  نامیم. می متعارف)  ياستاندارد (پایه يپایه

  

  تبدیالت خطی  2- 1

ي تبدیالت خطی مطالعهدر بخش قبل فضاي برداري را مختصراً مطالعه کردیم. در این بخش به 

پردازیم. یک تبدیل خطی، در اساس تابعی است از یک فضاي برداري به فضاي برداري دیگر که می

  ساختار جبري را حفظ کند.

با  به  تابعی از  بوده و  فضاهایی برداري روي میدان  و  فرض کنیم : 1- 2- 1تعریف 

  خواص زیر باشد

به ازاي  )1

 .، در  و  ي بردارهاي همه

به ازاي هر  )2

 .، در  و هر اسکالر  در  بردار 

یک تبدیل  برداري به خودش را عملگر خطی گویند. اگر  تبدیل خطی از یک فضاي

ي بردارهاي . مجموعهخطی باشد در این صورت 

نامیم که می فضاي مقادیر تبدیل خطی را  

وابسته است و به تعبیري  که به تبدیل وجود دارد  است. همچنین زیرفضایی از  زیرفضایی از 

اي است شود مرکب از بردارهاي نشان داده می که با  باشد. این زیرفضاي مکمل فضاي مقادیر می

دارهایی هستند که تحت فقط آن بر کنند. به عبارت دیگر، عناصر صدق می که در شرط 



  

 

 ي را رتبه نامند. همچنین بعد فضاي می را فضاي پوچ  شوند. به صفر برده می تبدیل خطی 

  دهند.نشان می و  نامند و به ترتیب با می را پوچی  و بعد فضاي 

را  به  از  هاي حقیقی باشد. تابع با درایه ماتریسی  فرض کنیم : 2- 2- 1مثال 

  گیریمشود، در نظر میکه به صورت زیر تعریف می

  

بردار خواهد بود. پس  - تعریف شده است و یک  اشد، مطمئناً حاصلضرب بردار ب - یک  اگر 

  یک تابع و یک تبدیل خطی است. به وضوح 

یک تبدیل خطی بین دو فضاي برداري از بعد متناهی  فرض کنیم : 3- 2- 1قضیه 

  باشد. در این صورت 

  

  ) مراجعه کنید. 1971ات به مرجع (هافمن، براي اثببرهان: 

 به فضاي برداري  یک تبدیل خطی از فضاي برداري  فرض کنیم : 4-2- 1تعریف 

یکریختی است  یک و هم پوشا باشد، آن را یکریختی گوئیم. به عبارت دیگر، بههم یک باشد. اگر 

  .و  هرگاه 

باشد، که به صورت  عملگري خطی روي  بوده و  ماتریسی  براي مثال، فرض کنیم 

یک و پوشاست و در نتیجه بهیک پذیر باشد در این صورت وارون شود. اگر تعریف می 

  یکریختی است.

ي تمام دو فضاي برداري باشند. در این صورت خانواده و  فرض کنیم : 5- 2-1تعریف 

 دو عضو از   و دهیم. فرض کنیم نشان می را با  به  تبدیالت خطی از 

  شود، به صورت نشان داده می را که با  و  باشند. حاصل جمع 



  

 

 

  کنیم که حاصل جمع باال خود یک تبدیل خطی است.تعریف می

 متعلق به  وجود دارد. اگر  همچنین یک عمل معمولی ضرب اسکالر روي 

  شود، به صورتنشان داده می را که با  با ضریب اسکالر  باشد، مضرب اسکالر 

 

با اعمال جمع برداري و  کنیم که ضرب اسکالر نیز یک تبدیل خطی است. تعریف می

  ي برداري است.ضرب اسکالري فوق یک فضا

باشد. در این صورت هر تبدیل  یک فضاي برداري روي میدان  فرض کنیم : 6- 2- 1تعریف 

را  هاي خطی یعنی ي تابعکنامیم. فضاي برداري همهرا یک تابعک خطی می خطی 

  دهیم.نمایش می نامیده و با  فضاي دوگان 

باشد، در این صورت به ازاي هر      اي براي فضاي برداري پایه فرض کنیم 

گیریم. به وضوح روشن است که               را در نظر می با تعریف  ، تابعک 

اي پایهاست و لذا  مستقل خطی بوده و همچنین مولدي براي  يیک مجموعه 

  باشد. می براي 

مفروض  یک عدد صحیح و  یک میدان،  فرض کنیم : 7- 2- 1مثال 

و به  ، سطر دوم آن از آن از ماتریسی را که سطر اول  باشند. در این صورت به ازاي هر 

 -کنیم. چون تابع دترمینان یک تابع همین ترتیب براي سطرهاي بعدي تشکیل شده باشد را تعریف می

  خطی است لذا تابعک خطی زیر را داریم

 

  

  شد آنگاه با و  ، براي مثال اگر 
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