
 
 

(230) 
 

 حتويالت ريس على زمر هايزنربغ
 هسهى علي سالم

 ية العلوم_ جامعة البعث_ سورايقسم الرايضيات_ كل
Soha.ali.salamah.111@gmail.com 

و نُبنّي أهّنا حتقق حدودًا حرّة  ،مُنّيز يف هذا البحث حتويالت ريس ذات الرتب العليا على زمرة هايزنربغ امللاخص:
 البعد حتت بعض الفرضيّات على املضاريب.

و اليت   ،ℍ𝑛ت حرّة البعد لتحويالت ريس على زمرة هايزنربغ و نُبنّي التقديرا ،سنقّدم زمرة هايزنربغ املقّلصة
 األمر الذي ال يتحقق ألجل زمرة هايزنربغ املقّلصة.  ،ℍ𝑛ل تعتمد بشكٍل كبرٍي على بنّية التمديد 

ثابة مؤثرات زمرة هايزنربغ املقّلصة( هي مب أوومن َّث فإنّه ابإلمكان أن نُبنّي أّن حتويالت ريس على زمرة هايزنربغ )
 تخذ قيمها كمضاريب لتحويل فورييه.

 تقديرات حرة البعد. ،حدود حرة البعد ،مؤثر البالس اجلزئي ،مؤثر البالس ،زمرة هايزنربغالكلمات املفتاحياة: 

Abstract: In this paper, we characterize higher order Riesz transforms on the 
Heisenberg group and show that they satisfy dimension_ free bounds under some 
assumptions on the multipliers. We introduce the reduced Heisenberg group, and 
we show that dimension_ free estimates for Riesz transforms on ℍ𝑛, which 
depends very much on the dilation structure of ℍ𝑛, does not work for the reduced 
Heisenberg group. However, we can view the Riesz transforms on the Heisenberg 
group (reduced Heisenberg group) as an operator valued multiplier for the Fourier 
transform. 
 
Keywords: Heisenberg group, The Laplacian, Sub-Laplacian, dimension −
free bounds, dimension free estimate.  

 املقدامة: 

إن دراسة االباحثني لتحويالت ريس على فضاءات إقليدية له اتريخ طويل جدًا و أمهية كبرية حيث 
و هلا جمموعة . Calderόn-Zygmundتقّدم هذه التحويالت أهم األمثلة عن املؤثرات التكاملية الشاذة 

 ن التطبيقات خاصة يف جمال املعادالت التفاضلية اجلزئية.متنوعة م
فإنّه من الطبيعي دراسة ما يشابه هذه  لتايل, و ابℝ𝑛إن حتويالت ريس الكالسيكية ترتبط مبؤثر البالس على 

 ى.آخر على مؤثرات تفاضلية جزئية انقصية  آخرالتحويالت يف سياٍق 
 ،يف سياق زمر يل املرتاصة, و الفضاءات الرميانية املرتاصة و غري املرتاصةلقد مّتت دراسة ما يشابه هذه التحويالت 

و بشكٍل خاص على زمرة هايزنربغ حيث درس العديد من املؤلفني جوانب خمتلفة من  ،زمر يل عدمية القوىو 
 [6]حتويالت ريس على هذه الزمرة الشهرية. 
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 حويالت ريس. و يف بعض احلاالت أثبت الباحثون حدوداً حرة البعد لت
حيث  ،نة األخرية ند أن احملدودية لتحويالت ريس على الفضاءات املنتظمة ُدرست يف عّدة سياقاتو و يف اآل

يف حني  ،Ciaurriراق حبثية للعامل أو نشأت فكرة أخذ حتويالت ريس على فضاءات منظمة من خالل عّدة 
 ين.آخر و  Coulhon من قبل ℍ𝑛ُدرست التقديرات حرة البعد لتحويل ريس على 

و نُبنّي أهّنا  ،سنتعامل يف هذا البحث مع حتويالت ريس ذات الرتب العليا على زمرة هايزنربغمشكلة البحث: 
 حتقق حدوداً حرّة البعد حتت بعض الفرضيات.

 مواد البحث و طرائقه:

لفضاء سيجل يف  هايزنربغ هي زمرة من االنسحاابت للنصف العلوي إّن زمرة [𝟕]،[𝟏𝟑]: (𝟏)تعريف 
 ويعّرف عليها قانون التشكيل ابلعالقة: ،ℂ𝒏+𝟏(the Siegel upper half space)الفضاء 

                    (x, y, t)(𝑢, 𝑣, 𝑠) = (𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣, 𝑡 + 𝑠 + 1
2

(𝑢. 𝑦 − 𝑣. 𝑥)) 

 .ℍ𝑛ويُرمز هلذه الزمرة ابلرمز 

ℍ𝑛كما يتحقق أن   = ℂ𝑛 × ℝ  ٍمكافئ للقانون السابق يُعطى ابلعالقة: وفق قانون تشكيل 

                (𝑧, 𝑡)(𝑤, 𝑠) = (𝑧 + 𝑤, 𝑡 + 𝑠 + 1
2

𝐼𝑚(𝑧. �̅�)) 

,[12]: (𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧)التمثيل : (𝟐)تعريف  [10], [4]  

 𝑉لقابلة للعكس على ) زمرة املؤثرات اخلطّية ا 𝐺𝐿(𝑉)الزمرة  إىل 𝐺هو تشاكل من الزمرة  𝐺للزمرة  πالتمثيل 
 .πل هو فضاء متجهي عقدي غري صفري, نعتربه كفضاء متثيل  𝑉(, حيث 

,[𝟒]: (𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐲 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧)التمثيل الواحدي : (𝟑)تعريف  [𝟏𝟗]  

𝑔حتقق أنّه ألجل كل  إذامتثياًل واحداّيً  πندعو التمثيل  ∈ 𝐺  فإّن املؤثرπ(𝑔) لى واحدي ع 
𝑉 حتققت العالقة:          إذا, أي〈𝜋(𝑔)(𝑣), 𝜋(𝑔)(𝑤)〉 = 〈𝑣, 𝑤〉  

,𝑣ألجل كل  𝑤 ∈ 𝑉  و𝑔 ∈ 𝐺. 

,[𝟕]: (𝟒)تعريف  [𝟏𝟒], [4] 

𝑊يُطلق على الفضاء اجلزئي املغلق  ⊂ 𝑉  ل أبنّه فضاء ال متغرّي ابلنسبةπ حتققت العالقة: إذا 
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π(𝑔)𝑊 ⊂ 𝑊 
𝑔ألجل كل  ∈ 𝐺. 

   [𝟒]ثيل غري القابل لالختزال: : التم(𝟓)تعريف 

ومغلق متاماً, أي  πل مل يتواجد أي فضاء جزئي ال متغرّي ابلنسبة  إذاإنّه غري قابل لالختزال  πيُطلق على التمثيل 
 نفسه.  𝑉الفضاء  إىلإضافة  𝑂أن يكون الفضاء اجلزئي الال متغري واملغلق الوحيد هو فقط 

,[6] :(𝟔) تعريف [17], [1]  

ℍ𝑛 لتكن = ℂ𝑛 × ℝ :زمرة هايزنربغ املزوّدة بقانون التشكيل اآليت 

(𝑧, 𝑡). (𝑤, 𝑠) = (𝑧 + 𝑤, 𝑡 + 𝑠 +
1
2

𝐼𝑚(𝑧. �̅�)) 

2𝑛)يوَّلد بـ  𝔥𝑛إن جرب يل املوافق  +  حقل متجه معطاة ابلشكل: (1

                      𝑗 = 1,2, … , 𝑛       𝑋𝑗 = ( 𝜕
𝜕𝑥𝑗

+ 1
2

𝑦𝑗
𝜕

𝜕𝑡
) 

                      𝑗 = 1,2, … , 𝑛       𝑌𝑗 = ( 𝜕
𝜕𝑦𝑗

− 1
2

𝑥𝑗
𝜕

𝜕𝑡
) 

                                                 𝑇 = 𝜕
𝜕𝑡

 

 [8]املعّرف ابلشكل: ℒلذلك يسّمى املؤثر 

ℒ = − ∑(𝑋𝑗
2 + 𝑌𝑗

2)
𝑛

𝑗=1

 

,𝑋𝑗حيث  𝑌𝑗 حلقول املتجهة الالمتغرية يسارايً اليت سبق وعرفناها.هي ا 
 [5] , و ُيكتب بشكٍل أكثر دقًة وفقاً للعالقة:ℍ𝑛يُدعى هذا املؤثر مبؤثر البالس اجلزئي على 

𝓛 = −∆𝑧 −
1
4

|𝑧|2 𝜕2

𝜕𝑡2 + 𝑁
𝜕
𝜕𝑡

 

 .ℂ𝑛هو مؤثر البالس على  𝑧∆حيث 

𝑁واملؤثر         = ∑ (𝑥𝑗
𝜕

𝜕𝑦𝑗
− 𝑦𝑗

𝜕
𝜕𝑥𝑗

)𝑛
𝑗=1   .[5] هو مؤثر الدوران 
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 ابلشكل اآليت أيضاً: ℒو ميكن أن نكتب 

𝓛 = − 
1
2

∑(𝑍𝑗𝑍�̅� + 𝑍�̅�𝑍𝑗)
𝑛

𝑗=1

 

 حيث:

𝑍𝑗 = 𝑋𝑗 − 𝑖𝑌𝑗                                

𝑍�̅� = 𝑋𝑗 + 𝑖𝑌𝑗      ; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

 حتويل ريس:1.1. 

 [6]و اآلن لنعّرف حتويل ريس ابلشكل: 

𝑅𝑗 = 𝑍𝑗𝓛− 12                         

𝑅�̅� = 𝑍�̅�𝓛− 12     ; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                                   (1.1) 

 .ℍ𝑛على  𝓛وكما نرى فهو مرتبط مع مؤثر البالس اجلزئي 

 [3]:  1.1مربهنة

ℎليكن  ∈ ℝ  عندئٍذ التطبيق𝜋ℎ  من زمرة هايزنربغℍ𝑛 فضاء املؤثرات اخلطّية احملدودة على  إىل𝐿2(ℝ𝑛) 
 املعّرف ابلشكل:

𝜋ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑡): = ℯ𝑖(ℎ𝑡𝐼+𝑥𝑄+ℎ𝑦𝐷) 
 .ℎيُدعى متثيل شرودنر مع الوسيط  , و𝐿2(ℝ𝑛)على فضاء هيلربت  ℍ𝑛ل هو متثيل واحدي 

 [3]:  (𝟏)مالحظة

فإّن التمثيالت الواحديّة غري  Stone_ Von Neumannلدينا يف العديد من األحباث أنّه من مربهنة 
, ميكن تعريفها أبخذ وسطاء من 𝐿2(ℝ𝑛)و املؤثرة على  ℍ𝑛القابلة لالختزال, و غري املنتهّية البعد للزمرة 

ℝ∗ = ℝ ⧵ λ. حيث ألجل {0} ∈ ℝ∗  يُعّرف متثيل شرودنر الذي سنرمز له يف حبثنا ابلرمز𝜋𝜆  للزمرة
ℍ𝑛 :ابلشكل 

𝜋𝜆(𝑥, 𝑦, 𝑡)φ(𝜉) = ℯ𝑖𝜆𝑡ℯ𝑖𝜆(𝑥𝜉+1
2𝑥𝑦)φ(𝜉 + 𝑦)                                 

φحيث  ∈ 𝐿2(ℝ𝑛)  وξ ∈ ℝ𝑛. 
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𝜆و أبخذ  = ,𝜋1(𝑥      يكون:  1 𝑦, 𝑡) = ℯ𝑖𝑡𝜋(𝑧)      حيث𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦          

𝜋(𝑧)𝜑(𝜉)حيث:   = ℯ𝑖(𝑥𝜉+1
2𝑥𝑦)𝜑(𝜉 + 𝑦) 

 [𝟐]دوال هرميت:  (𝟕)تعريف 

𝑘لنبدأ بتعريف كثريات حدود هرميت, ألجل  = 0,1,2, … 𝑡و  … ∈ ℝ نُعّرف كثرية حدود هرميت ,
𝐻𝑘(𝑡) :ابملعادلة 

𝐻𝑘(𝑡) = (−1)𝑘ℯ𝑡2   
𝑑𝑘

𝑑𝑡𝑘 {ℯ−𝑡2}                                    

 عندئٍذ فإّن دوال هرميت املنظمة تُعّرف ابلشكل:

ℎ𝑘(𝑡) = (2𝑘√𝜋𝑘!)
− 12𝐻𝑘(𝑡)ℯ− 12𝑡2

                                   

 .𝐿2(ℝ)شّكل قاعدة متعامدة منظمة يف الفضاء إّن هذه الدوال تُ 

, و يتم احلصول عليها أبخذ جداءات تنسوريّة.        و Φ𝛼يُرمز لدوال هرميت ذات األبعاد العليا ابلرمز 
αألجل أي دليل متعّدد  لتايلاب = (α1, α2, … , α𝑛)  و ألجل𝑥 ∈ ℝ𝑛:فإنّنا نُعّرف , 

Φ𝛼(𝑥) = ∏ ℎ𝛼𝑗(𝑥𝑗)     ; 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ∈ ℝ𝑛
𝑛

𝑗=1

                       

. و هي دوال ذاتّية ملؤثر هرميت موافقة للقيم الذاتّية 𝐿2(ℝ𝑛)قاعدة متعامدة للفضاء  {Φ𝛼}و عندئٍذ تكون 
(2|𝛼| + 𝑛) :[16] 

H = −∆ + |𝑥|2 
HΦ𝛼حيث يكون:  = (2|𝛼| + 𝑛)Φ𝛼; |𝛼| = ∑ 𝛼𝑗

𝑛
𝑗=1   

 :|𝛼|(𝑖−)موافقة للقيم الذاتّية  ℱو هي أيضاً دوال ذاتّية لتحويل فورييه 
ℱΦ𝛼 = (−𝑖)|𝛼|Φ𝛼 

 [𝟏𝟎]: (𝟖) تعريف

,𝑝)إنّه ضعيف من النوع  𝐴نقول عن مؤثر  𝑝) وجد اثبت  إذا𝑐 > λحبيث تتحقق ألجل  0 > العالقة  0
 اآلتية:

|{𝑥 ∈ 𝐺: |𝐴𝑓(𝑥)| > 𝜆}| ≤ 𝑐
‖𝑓‖𝐿𝑝(𝐺)

𝑝

𝜆𝑝  
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. }|حيث   .𝐺قياس هار على جمموعة يف  إىليرمز  |{

 [6]: (𝟐)مالحظة 

 𝑅𝑗لقد متت دراسة حتويالت ريس على زمرة هايزنربغ من قبل العديد من الباحثني, و من املعروف أن 
1, حيث 𝐿𝑝(ℍ𝑛)على فإهنا حمدودة  لتايلهي مؤثرات تكاملية شاذة, و اب 𝑅�̅�و  < 𝑝 < ∞. 

 .(1.1)و كذلك فإّن هذه املؤثرات من النوع الضعيف 
 . ℍ𝑛ًة على ذلك فإّن احلدود هلذه املؤثرات ال تتعلق ببعد الزمرة و و عأل

,𝟏𝟓]: (𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐞𝐝 𝐇𝐞𝐢𝐬𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩): زمرة هايزنربغ املقلاصة  (𝟗)تعريف 𝟏𝟕] 

ℍ𝑟𝑒𝑑رمزها 
𝑛:و تُعّرف هذه الزمرة ابلعالقة , 

ℍ𝑟𝑒𝑑
𝑛 = ℍ𝑛

𝛤⁄  

 حيث:
Γ = {(0,2𝜋𝑘): 𝑘 ∈ ℤ} 

 و هي زمرة جزئّية مركزيّة. 
 و سنعترب املؤثرات اليت عرفنّاها سابقاً هي ذاهتا املؤثرات املؤثرة على زمرة هايزنربغ املقّلصة.

 [𝟏𝟓]:  1.2مربهنة

1 ألجل كلّ  < 𝑝 <  , حبيث ألجل كل𝑛مستقل عن البعد  𝑐𝑝, يوجد اثبت ∞

 𝑓 ∈ 𝐿𝑝 (ℍ𝑛
𝛤⁄  , تتحقق املرتاجحة:(

‖‖(∑|𝑅𝑗𝑓|2
𝑛

𝑗=1

+ ∑|𝑅�̅�𝑓|2
𝑛

𝑗=1

)

1
2

‖‖

𝑝

≤ 𝑐𝑝‖𝑓‖𝑝                                (1.2) 

  [𝟗]:  (𝟏𝟎)تعريف

=𝑧∆ليكن  ∆𝑥 + ∆𝑦  رمزاً ملؤثر البالس علىℂ𝑛  ل املطابقةℝ2𝑛 عندئٍذ نُعّرف التوافقية اجملّسمة ثنائية ,
,𝑝), و من الدرجة (bigraded solid harmonic)التحّدر  𝑞)  أبهّنا دوال توافقية علىℂ𝑛  هلا
 الصيغة:
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𝑃(𝑧) = ∑ ∑ 𝑐𝛼,𝛽𝑧𝛼𝑧̅𝛽
|𝛽|=𝑞|𝛼|=𝑝

 

 حتقق شرط التجانس: 𝑃(𝑧)و نالحظ أّن 
𝑃(𝜆𝑧) = 𝜆𝑝�̅�𝑞𝑃(𝑧)    ; ∀𝜆 ∈ ℂ 

 و لُنعّرف اجملموعة:
ℋ𝑝,𝑞 = {𝑃 ∈ 𝒫𝑝,𝑞: ∆𝑧𝑃 = 0} 

 ابلصيغة السابقة, وكذلك يكون: 𝑧̅و  𝑧ب  𝑃هو فضاء كل كثريات احلدود  𝒫𝑝,𝑞حيث 

∆𝑧= ∑ 𝜕𝑧𝑗̅̅ ̅̅ 𝜕𝑧𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑧𝑗∂حيث:    = 1
2

(𝜕𝑥𝑗 − 𝑖𝜕𝑥𝑛+𝑗) 

𝜕𝑧𝑗̅̅ ̅̅ =
1
2

(𝜕𝑥𝑗 + 𝑖𝜕𝑥𝑛+𝑗)             
 .(bigraded spherical harmonics)تُدعى توافقيات كرويّة ثنائية التحّدر  ℋ𝑝,𝑞إّن عناصر 

𝑋𝑗)_ إّن حتويالت ريس املعّرفة ابلصيغ:  − 𝑖𝑌𝑗)𝓛− 12  و(𝑋𝑗 + 𝑖𝑌𝑗)𝓛− 12  هي مضاريب لزمرة حتويل
 [6]فورييه. 

 يتّم اعطاء املضاريب املقابلة ابلشكل: 

𝐴𝑗(𝜆)𝐻(𝜆)− 12 

𝐴𝑗
∗(𝜆)𝐻(𝜆)− 12 

 [6].إىلعلى التو 
𝑗حيث ألجل  = 1,2, … , 𝑛 و ,λ ∈ ℝ فإّن ,𝐴𝑗(𝜆)  و𝐴𝑗

∗(𝜆) املؤثرات املّولدة والعادمة املعّرفة  هي
 ابلشكل:

𝐴𝑗(𝜆) = − 
𝜕

𝜕𝜉𝑗
+  𝜆𝜉𝑗 

𝐴𝑗
∗(𝜆) =

𝜕
𝜕𝜉𝑗

+  𝜆𝜉𝑗 

 وحيث:

𝐻(𝜆) = −∆ + 𝜆2|𝑥|2 =
1
2

∑ (𝐴𝑗(𝜆)𝐴𝑗
∗(𝜆) + 𝐴𝑗

∗(𝜆)𝐴𝑗(𝜆))
𝑛

𝑗=1

 

 ℝ𝑛 .[6]يف هو مؤثر هرميت 
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, كمضاريب فورييه ذات الرتب العليا املقابلة ملثيالهتا من ℍ𝑛رب حتويالت ريس ذات الرتب العليا على سنعت

𝐴𝑗و   𝐴𝑗(𝜆)𝐻(𝜆)− 12الشكل: 
∗(𝜆)𝐻(𝜆)− 12 . 

فهي حمدودة على  يللتامؤثراٍت شبه تفاضلّية من املرتبة صفر, و اب إىلًة على ذلك فإّن هذه املؤثرات تؤول و و عأل
𝐿𝑝(ℝ𝑛) 1, حيث < 𝑝 < ∞. 

و قد مّت أيضاً دراسة حتويالت ريس ذات الرتب العليا املرتبطة مبؤثر هرميت, و ذلك عن طريق تعريفها كمؤثرات 
 من الصيغة:

𝐴(𝜆)𝛼𝐻(𝜆)− 12|𝛼| 
𝐴∗(𝜆)𝛼𝐻(𝜆)− 12|𝛼| 

𝐴(𝜆)هو دليل متعّدد, وحيث: αحيث  = (𝐴𝑗(𝜆))   و𝐴∗(𝜆) = (𝐴𝑗
∗(𝜆)).هي متجهات , 

 [15]و هنا سنفرض املؤثرات : 

𝐺𝜆(𝑃)𝐻(𝜆)− 𝑚2  
هو توافقية جمّسمة ثنائية التحّدر  𝑃أبهّنا عبارة عن التعبري املألوف لتحويالت ريس ذات الرتب العليا, حيث 

(bigraded solid harmonic)  علىℂ𝑛 و ,𝐺𝜆(𝑃)  هو املؤثر املرتبط مع𝑃  وفق مقابلته
 [18]بتحويل وايل, و ذلك ابلشكل اآليت: 

λألجل  >  فإنّه يكون:  0

𝐺𝜆(𝑃)𝑃𝑚(𝜆) = 𝜆𝑛2𝑝+𝑞(−1)𝑝𝑊𝜆 (𝑃𝜑𝑚−𝑞,𝜆
𝑛+𝑝+𝑞−1) 

λو ألجل  <  فإنّه يتحقق: 0

𝐺𝜆(𝑃)𝑃𝑚(𝜆) = (−𝜆)𝑛2𝑝+𝑞(−1)𝑞𝑊𝜆 (𝑃𝜑𝑚−𝑞,𝜆
𝑛+𝑝+𝑞−1) 

𝑚حيث إّن  ∈ ℕ    :و يكون , 

𝑃𝑚(𝜆)𝑓 = ∑ (𝑓, Φ𝛼
𝜆)

|𝛼|=𝑚

Φ𝛼
𝜆 

Φ𝛼و                              
𝜆(𝑥) = |𝜆|

𝑛
4Φ𝛼 (|𝜆|

1
2𝑥) 

 و حيث: 

𝜑𝑘,𝜆
𝑛+𝑝+𝑞−1(𝑧) = 𝐿𝑘

𝑛+𝑝+𝑞−1 (
1
2

𝜆|𝑧|2) ℯ− 14𝜆|𝑧|2
 

𝑛هي دوال الجري من املرتبة  + 𝑝 + 𝑞 − 1. 
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𝑃(𝑧)إّن الصف األخري من املؤثرات اليت تُعّرف حتويالت ريس يتضّمن الصف الذي سبقه, و ذلك ألّن  =
𝑧𝛼  و𝑄(𝑧) = 𝑧̅𝛼 هي توافقيات جمّسمة ثنائية التحّدر من الدرجة ,(|𝛼|, ,0)و  (0 |𝛼|)  على

 الرتتيب.
  [11]هذا و تتحقق العالقات اآلتية: 

𝐺𝜆(𝑃) = 𝐴(𝜆)𝛼 

𝐺𝜆(𝑄) = 𝐴∗(𝜆)𝛼 

 [𝟏𝟓]:  1.3مربهنة

 , فإّن املؤثر:𝑚, و من الدرجة الكلّية 𝑃ألجل كّل توافقية جمّسمة ثنائّية التحّدر 

𝐺𝜆(𝑃)𝐻(𝜆)− 𝑚2  

1, حيث 𝐿𝑝(ℝ𝑛)اً على يكون حمدود < 𝑝 <  .(1,1). و هو ضعيف من النوع ∞

 [𝟏𝟓]:  1.4مربهنة

عّرف ابلصيغة: 𝑇𝑃, فإّن املؤثر 𝑚, و من الدرجة الكلّية 𝑃ألجل أّي توافقّية جمّسمة ثنائّية التحّدر 
ُ
 امل

𝑊𝜆(𝑇𝑃𝑓) = 𝑊𝜆(𝑓)𝐺𝜆(𝑃)𝐻(𝜆)− 𝑚2  

1, حيث 𝐿𝑝(ℂ𝑛)وداً على سيكون حمد < 𝑝 <  .(1,1). و هو ضعيف من النوع ∞

 : (𝟏𝟏)تعريف

, و 𝐿2(ℝ𝑛)على  𝑀(𝜆)إّن مضاريب فورييه على زمرة هايزنربغ هي أسرة من املؤثرات اخلطّية احملدودة 
 ابلشكل: 𝑇𝑀لنعّرف التحويل 

𝜋𝜆(𝑇𝑀𝑓) = 𝑓(𝜆)𝑀(𝜆) 
𝑓(𝜆)حيث   = 𝜋𝜆(𝑓) .هي مفهوم زمرة حتويل فورييه على زمرة هايزنربغ 

 [15]_ و اآلن نعترب أّن حتويالت ريس: 

𝐺𝜆(𝑃)𝐻(𝜆)− 𝑚2  
  .ℍ𝑛كمضاريب لزمرة حتويل فورييه على زمرة هايزنربغ 

  .𝐿2(ℍ𝑛)التأثري على  إىلتومورفيزم الذي يؤدي و ابأل ℍ𝑛تؤثر على   𝑈(𝑛)_ إّن الزمرة الواحديّة 
,𝑝)يرمز لفضاء التوافقيات اجملّسمة ثنائية التحّدر من الدرجة   ℋ𝑝,𝑞_ نعلم أّن  𝑞) و إّن هذه التوافقيات ,

 𝑈(𝑛). [15]على  𝑅(𝜎)تشكل دعامًة لتمثيٍل واحديٍّ غري قابٍل لالختزال 
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على  𝑘املقابل للفضاء الذايت املوافق للقيمة  𝐿2(ℝ𝑛)ل للمسقط املعامد  𝑃𝑘(𝜆)ب _ فيما يلي نرمز 
𝐻(𝜆). 

σلتأثري  ρ(𝜎)𝑓ب _ و لنرمز أيضاً  ∈ 𝑈(𝑛)  على الدوال املعّرفة علىℍ𝑛 :[5], أي 
ρ(𝜎)𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑓(𝜎−1𝑧, 𝑡)                                    (1.3) 

𝑟 و ألجل  >  [5]: (nonisotropic)إليزوترويب لُنعّرف التمديد غري ا 0
𝛿𝑟𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑓(𝑟𝑧, 𝑟2𝑡)                                   (1.4) 

قمنا بدراسة حتويالت ريس الشهرية اعتمادًا على مفهوم زمرة هايزنربغ و مؤثر الابس اجلزئي املقابل هلا, النتائج: 
 إىلاحلقول املتجهة الالمتغرية يساراًي على هذه الزمرة, و توصلنا الذي هو جمموع مربعات املؤثرات التفاضلية من 

أن هذه التحويالت حتقق حدوداً حرة البعد أي أننا بينا التقديرات حرة البعد لتحويالت ريس على زمرة هايزنربغ, 
 األمر الذي يفيدان ابستخدام هذه املتباينات يف العديد من الدراسات القادمة.

  املناقشة:

 [𝟏𝟓]: حتويالت ريس ذات الرتب العليا على زمرة هايزنربغ:  (𝟏𝟐)تعريف

 , ابلشكل:ℂ𝑛من  𝑓لدالّة  𝑊𝜆(𝑓)يُعّرف حتويل وايل  λألجل أّي عدٍد حقيقيٍّ غري صفريٍّ 

𝑊𝜆(𝑓) = ∫ℂ𝑛𝑓(𝑧)𝜋𝜆(𝑧, 0)𝑑𝑧 

 .λمع الوسيط  ℍ𝑛هو متثيل شرودنر على  𝜋𝜆حيث 
 , ابلشكل:𝐺𝜆و عندئٍذ نُعّرف مقابلة وايل 

𝐺𝜆(𝑓) = 𝑊𝜆(ℱ𝜆(𝑓)) 
 .𝑓ل هو حتويل فورييه التماسكي  ℱ𝜆(𝑓)حيث 

,𝑝)توافقّية جمّسمة ثنائّية التحّدر من الدرجة  𝑃, و (radial)نصف قطريّة  𝑓و من أجل دالّة  𝑞) و من ,
λأجل  >  لدينا: 0

𝑊𝜆(𝑃𝑓) = 𝐺𝜆(𝑃) (∑ 𝑅𝑘−𝑝
𝜆 (𝑓)𝑃𝑘(𝜆)

∞

𝑘=𝑝

) 

 , و 𝐻(𝜆)هي املساقط املرتبطة مع مؤثر هرميت  𝑃𝑘(𝜆)حيث 

𝑅𝑘
𝜆(𝑓) =

𝛤(𝑘 − 𝑝 + 1) 𝛤(𝑛)
𝛤(𝑘 + 𝑞 + 𝑛) ∫ℂ𝑛+𝑝+𝑞𝑓(|𝑧|)𝜑𝑘,𝜆

𝑛+𝑝+𝑞−1(𝑧)𝑑𝑧 

 



 
 

(240) 
 

 :  1.5مربهنة

,𝐿2(ℍ𝑛 إىل 𝐿2(ℍ𝑛)حاب, يطّبق مؤثراً ال متغرّي االنس 𝑇ليكن  𝐻𝑝,𝑞) و ليكن ,𝑀(𝜆)  هو ضارب
 فورييه املقابل, و لنفرض العالقات اآلتّية:

i. 𝑅(𝜎)𝑇𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝜌(𝜎)𝑇𝜌(𝜎∗)𝑓(𝑧, 𝑡) 
σو ذلك ألجل كّل  ∈ 𝑈(𝑛).   

ii. 𝑇𝛿𝑟𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝛿𝑟𝑇𝑓(𝑧, 𝑡) 
𝑟و ذلك ألجل كّل  > 0. 

iii. 𝑀(𝜆)𝑃𝑘(𝜆) = ((2𝑘 + 𝑛)|𝜆|)− 12(𝑝+𝑞)
𝑆(𝜆) 
 .𝑆(𝜆)و ذلك ألجل بعض املؤثرات غري احملدودة 

 , فإّن املؤثر:ℋ𝑝,𝑞على  𝐵خطيٍّ   إىلعندئٍذ ألجل أّي د
B(𝑇)𝑓 = 𝐵(𝑇𝑓) 

 هو تركيب خطي لتحويالت ريس مع املضاريب:

𝐺𝜆(𝑃)𝐻(𝜆)− 𝑝+𝑞
2  

 .ℋ𝑝,𝑞 عنه من خالل قاعدة متعامدة من يُعربَّ  𝑃حيث 

  اإلثبات:

,𝐾(𝑧هو مؤثر تالف مع النواة التوزيعّية  𝑇إّن املؤثر  𝑡):اليت تخذ قيمها يف , 
ℋ𝑝,𝑞: 𝑇𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑓 ∗ 𝐾(𝑧, 𝑡) 

:𝑌𝑗}لتكن اجملموعة   𝑗 = 1,2, … , 𝑑(𝑝, 𝑞)}  ل قاعدًة متعامدًةℋ𝑝,𝑞 فقيات الكرويّة مؤّلفًة من التوا
,𝑑(𝑝, و حيث [6] 𝑞)  بُعد  إىلترمزℋ𝑝,𝑞:عندئٍذ ميكننا أن نكتب . 

𝑇𝑓(𝑧, 𝑡) = ∑ 𝑇𝑗 𝑓(𝑧, 𝑡)𝑌𝑗

𝑑(𝑝,𝑞)

𝑗=1

= ∑ 𝑓 ∗ 𝐾𝑗(𝑧, 𝑡)𝑌𝑗

𝑑(𝑝,𝑞)

𝑗=1

                   (1.5) 

𝜌(𝜎) 𝑇 𝜌(𝜎−1)𝑓و هي   (𝑖)الفرضّية  = 𝑅(𝜎) 𝑇 𝑓  العالقة: إىلتؤول 

𝑅(𝜎) 𝑇 𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑇 𝜌(𝜎−1) 𝑓(𝜎−1𝑧, 𝑡) = ∑ 𝑇𝑗𝜌(𝜎−1) 𝑓(𝜎−1𝑧, 𝑡)𝑌𝑗

𝑑(𝑝,𝑞)

𝑗=1

 

:𝑌𝑗}يف القاعدة  𝑅(𝜎)ل رمزاً للمصفوفة املقابلة  (𝑎𝑖,𝑗(𝜎))ليكن  𝑗 = 1,2, … , 𝑑(𝑝, 𝑞)}  ,
 ة اآلتّية: عندئٍذ يصبح لدينا العالق
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∑ 𝑎𝑖,𝑗(𝜎)𝑇𝑗𝑓(𝑧, 𝑡)
𝑑(𝑝,𝑞)

𝑗=1

= 𝑇𝑖 ρ(𝜎−1) 𝑓(𝜎−1𝑧, 𝑡)                         (1.6) 

 و اليت تعطينا بعد احلساب العالقة:

𝑓 ∗ ∑ 𝑎𝑖,𝑗(𝜎)𝐾𝑗(𝑧, 𝑡)
𝑑(𝑝,𝑞)

𝑗=1

= 𝑓 ∗  𝜌(𝜎−1) 𝐾𝑖(𝑧, 𝑡)                          (1.7) 

 و هذا ما يُبنّي أّن:
𝑅(𝜎) 𝐾(𝑧, 𝑡) = 𝜌(𝜎−1) 𝐾(𝑧, 𝑡) = 𝐾(𝜎𝑧, 𝑡) ;   𝜎 ∈ 𝑈(𝑛) 

𝑤من هذه العالقة ند أنّه ألجل أّي متجه واحدة  ∈ ℂ𝑛 فإّن ,𝐾(𝑤, 𝑡)  ستكون كعنصر منℋ𝑝,𝑞 ال ,
𝜎 متغرّيًة حتت كّل  ∈ 𝑈(𝑛) ممّا يعنّي ,𝑤. 

,𝑐(𝑤جد دالّة ذات قيم ُسّلمّية لذلك فإنّه تو  𝑡):حبيث , 
𝑘(𝑤, 𝑡) = 𝑐(𝑤, 𝑡)𝑌𝑤 

 .𝑤هلا قطٌب يف  (zonal harmonic)هي توافقّية نطاقّية  𝑌𝑤حيث 
,𝑧و ألجل أّي متجه واحدة  𝑤  ميكننا إجياد𝜎 ∈ 𝑈(𝑛) حبيث ,σ𝑧 = 𝑤. 

 فإّن العالقة: لتايلو اب
𝑅(𝜎) 𝐾(𝑧, 𝑡) = 𝐾(𝜎𝑧, 𝑡) = 𝐾(𝑤, 𝑡) 

 العالقة: إىلتؤدي 
𝑐(𝑤, 𝑡)𝑌𝑤 = 𝑅(𝜎) 𝐾(𝑧, 𝑡) = 𝑐(𝑧, 𝑡) 𝑅(𝜎)𝑌𝑧 

 , و مبالحظة أّن:𝑤و أبخذ قيمة كٍل من الطرفني عند 
𝑅(𝜎)𝑌𝑧(𝑤) = 𝑌𝑧(𝑧) = 𝑌𝑤(𝑤) 

,𝑐(𝑧فإنّنا ند أّن  𝑡)  اثبت على طول|𝑧| =  :لتايل, و اب1
𝐾(𝑧, 𝑡) = 𝑐(𝑡) 𝑌𝑧 

𝑧و ذلك ألجل كل  ∈ 𝑆2𝑛−1  حيث ,𝑆2𝑛−1 = {𝑧 ∈ ℂ𝑛: |𝑧| = 1}. 
𝛿𝑟𝑇  (𝑖𝑖)و اآلن إّن الفرضّية  = 𝑇𝛿𝑟  التجانس: إىل, تؤول 

𝐾(𝑟𝑧, 𝑟2𝑡) = 𝑟−2𝑛−2𝐾(𝑧, 𝑡) 
𝑧و لذلك فإنّه ألجل أّي  ∈ ℂ𝑛 :يكون 

𝐾(𝑧, 𝑡) = |𝑧|−2𝑛−2𝐾 (
𝑧

|𝑧| ,
𝑡

|𝑧|2) = |𝑧|−2𝑛−2 𝑐 (
𝑡

|𝑧|2) 𝑌 𝑧
|𝑧|

 

 رمزاً للتوافقية اجملّسمة احملققة للشرط: 𝑃𝑗ليكن 

𝑃𝑗(𝑧) = |𝑧|𝑝+𝑞 𝑌𝑗 (
𝑧

|𝑧|) 

 عندئٍذ فإنّنا حنصل على العالقة اآلتية:
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𝐾𝑗(𝑧, 𝑡) = |𝑧|−2𝑛−𝑝−𝑞−2 𝑐 (
𝑡

|𝑧|2)  𝑃𝑗(𝑧) = 𝑔𝑗(𝑧, 𝑡) 𝑃𝑗(𝑧)                    (1.8) 

,𝑔𝑗(𝑧الحظ أّن  𝑡)  دالّة نصف قطريّة(radial function):حتقق شرط التجانس , 
𝛿𝑟 𝑔𝑗 = 𝑟−2𝑛−𝑝−𝑞−2 𝑔𝑗 

 , عندئٍذ تصبح لدينا العالقة اآلتّية:ℋ𝑝,𝑞خطّي على  إىلد Bليكن 

B(𝑇𝑓) = ∑ 𝑐𝑗𝑇𝑗𝑓
𝑑(𝑝,𝑞)

𝑗=1

= ∑ 𝑐𝑗 𝑓 ∗ 𝐾𝑗

𝑑(𝑝,𝑞)

𝑗=1

 

 هو مؤثر ضارب فورييه مع الضارب: 𝑇𝑗إّن املؤثر 
𝑀𝑗(𝜆) = 𝑊𝜆(𝐾𝑗

𝜆) 
 ابلشكل اآليت:  Hecke_ Bochnerو الذي ميكن حسابه ابستخدام صيغة 

 من العالقة:
𝐾𝑗

𝜆(𝑧) = 𝑔𝑗
𝜆(𝑧)𝑃𝑗(𝑧) 

λتنتج العالقة اآلتية ألجل  > 0: 

𝑊𝜆(𝑃𝑗𝑔𝑗
𝜆) = 𝐺𝜆(𝑃𝑗) (∑ 𝑅𝑘−𝑝

𝜆 (𝑔𝑗
𝜆)𝑃𝑘(𝜆)

∞

𝑘=𝑝

)                            (1.9) 

 حيث:

𝑅𝑘
𝜆(𝑔𝑗

𝜆) =
𝛤(𝑘 − 𝑝 + 1) 𝛤(𝑛)

𝛤(𝑘 + 𝑞 + 𝑛) ∫ℂ𝑛+𝑝+𝑞 𝑔𝑗
𝜆(𝑧) 𝜑𝑘,𝜆

𝑛+𝑝+𝑞−1(𝑧)𝑑𝑧 

 و حيث:
𝑔𝑗

𝜆(𝑟𝑧) = 𝑟−2𝑛−𝑝−𝑞 𝑔𝑗
𝜆𝑟2(𝑧) 

 كما أّن:
𝑅𝑘

𝜆𝑟2(𝑔𝑗
𝜆𝑟2) = 𝑟−𝑝−𝑞 𝑅𝑘

𝜆(𝑔𝑗
𝜆) 

 :لتايلو اب

𝑅𝑘
𝜆(𝑔𝑗

𝜆) = 𝑅𝑘
1(𝑔𝑗

1)𝜆− (𝑝+𝑞)
2  

 له الصيغة: 𝑀𝑗(𝜆)أّن الضارب و بذلك فإنّنا نتبنّي 

𝑀𝑗(𝜆) = 𝐺𝜆(𝑃𝑗) (∑ 𝑐𝑘−𝑝 𝑃𝑘(𝜆)
∞

𝑘=𝑝

) 𝜆− (𝑝+𝑞)
2                         (1.10) 

 تُبنّي أّن: 𝑀𝑗(𝜆)𝑃𝑘(𝜆)و أخرياً فإّن الفرضّية على 
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𝑐𝑘−𝑝 = (2𝑘 + 𝑛)− (𝑝+𝑞)
𝑘ألجل كّل   2 ≥ 𝑝. 

𝐺𝜆(𝑃𝑗)𝑃𝑘(𝜆)و ميكن التحقق من أّن:  = 𝑘, ألجل  0 < 𝑝. 
 حنصل على العالقة: لتايلو اب

𝑀𝑗(𝜆) = 𝐺𝜆(𝑃𝑗) 𝐻(𝜆)− (𝑝+𝑞)
2  

 و هذا ما يُتّم اإلثبات.

 [𝟏𝟓]:  1.6مربهنة

𝑃لتكن  ∈ ℋ𝑝,𝑞 ب , و لنرمز𝑅𝑃 يا, مع الضارب:لتحويل ريس من الرتبة العل 

𝐺𝜆(𝑃) 𝐻(𝜆)− (𝑝+𝑞)
2  

, عندئٍذ فإّن ℋ𝑝,𝑞خطّي على  يلاد βمؤثراً حيقق الفرضيات املذكورة يف املربهنة السابقة, و ليكن  𝑇و ليكن 
β(𝑇)  يكون حمدوداً على𝐿𝑝(ℍ𝑛)  1)حيث < 𝑝 < , و (1,1)(, ويكون من النوع الضعيف ∞

 .𝑃رضيات على ذلك حتت بعض الف
 يف الواقع لتكن: 

𝑃0(𝑧) = 𝑧𝑗
𝑝𝑧𝑘̅̅̅𝑞 ; 𝑗 ≠ 𝑘 

 . ρ(𝜎)𝑃0هو جمموعة مجيع  𝑂(𝑃0), أي إّن 𝑈(𝑛)حتت تثري  𝑃0ملدار  𝑂(𝑃0)ب و لنرمز 
 حنصل على املربهنة اآلتية: لتايلو اب

 [𝟏𝟓]:  1.7مربهنة

𝑃ألجل كل  ∈ 𝑂(𝑃0) حتويل ريس , فإّن𝑅𝑃 :حيقق التقدير 

‖𝑅𝑃𝑓‖𝑝 ≤ 𝐶𝑝‖𝑓‖𝑝                                                     (1.11) 

1)حيث  𝐿𝑝(ℍ𝑛)على  < 𝑝 <  .𝑛مستقل عن البعد  𝐶𝑝, حيث (∞

 : (𝟑)مالحظة

𝑃أبخذ  ∈ ℋ𝑝,𝑞و لنأخذ حتويل ريس من الرتبة العليا , 𝑅𝑃  املرتبط مع𝑃  :[4]وفق العالقة 

𝑊(𝑅𝑃𝑓) = 𝑊(𝑓)𝐻− (𝑝+𝑞)
2 𝐺(𝑃) 

 .𝑃هو مقابلة حتويل وايل لكثرية احلدود  𝐺(𝑃), و 𝑓هو حتويل وايل للدالّة  𝑊(𝑓)حيث 
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 و كما سبق لدينا:
ρ(𝜎)𝑓(𝑧) = 𝑓(𝜎−1𝑧) 

 على الدوال. 𝑈(𝑛)تثري  إىلترمز 
عّرف ابلشكل: μ(𝜎)تمثيل و أبخذ ال

ُ
 امل

𝑊(ρ(𝜎)𝑓) = 𝜇(𝜎)𝑊(𝑓)𝜇(𝜎)∗ 
σو  𝜇(𝜎)و املؤثرات  ∈ 𝑈(𝑛)  واحديّة على𝐿2(ℝ𝑛). 

 و اآلن لنقّدم املربهنة اآلتية:

 [𝟔]:  1.8مربهنة

σألجل أي  ∈ 𝑈(𝑛) :لدينا 

ρ(𝜎)𝑅𝑃𝑓(𝑧) = 𝑅ρ(𝜎)𝑃(ρ(𝜎)𝑓)(𝑧)                                    (1.12) 

 اإلثبات:

 لدينا:

𝑊(𝑅ρ(𝜎−1)𝑃𝑓) = 𝑊(𝑓)𝐻− (𝑝+𝑞)
2 𝐺(ρ(𝜎−1)𝑃) 

                                = 𝑊(𝑓)𝐻− (𝑝+𝑞)
2 𝜇(𝜎)∗𝐺(𝑃)𝜇(𝜎) 

𝐻− (𝑝+𝑞)تبديلي مع  ∗𝜇(𝜎)حيث 
2. 

 و ميكن أن نكتب:

𝑊(𝑅ρ(𝜎−1)𝑃𝑓) = 𝜇(𝜎)∗𝑊(ρ(𝜎)𝑓)𝐻− (𝑝+𝑞)
2 𝐺(𝑃)𝜇(𝜎) 

 و هذا يعين أّن:

𝑊(𝜌(𝜎)𝑅ρ(𝜎−1)𝑃𝑓) = 𝑊(ρ(𝜎)𝑓)𝐻− (𝑝+𝑞)
2 𝐺(𝑃) 

 و هذا ما يُتّم اإلثبات.
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,  و قدمنا و بذلك نكون قد درسنا بعض اخلصائص املهمة لتحويل ريس الشهري على زمرة هايزنربغاخلالصة: 
 العديد من املتباينات اليت توضح لنا احلدود حرة البعد لتحويالت ريس.

ها ميكن دراسة حتويالت ريس املرتبطة مبؤثر هرميت اخلاص و إثبات إلىمن هذه النتائج اليت توصلنا التوصيات: 
حتويالت ريس و املرتبطة  املتباينات املتعلقة هبا, كما ميكن استنتاج متباينات القيم املتجهة للمتسلسالت من

 املعممة و مؤثرات الجري. Grushinمبؤثرات 
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