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ایران ریاضی ساالنه کنفرانس ۴۴مین پوسترهای مبسوط چکیده
ایران. مشهد، فردوسی دانشگاه ،٩٢ شهریور ٨ الی ۵

و متناهی نزول و صعود با عملگرهای حافظ پوشای و پیوسته جمعی های نگاشت
آن به وابسته های مجموعه زیر

مقبلی ۲فاطمه و ۱ حسینی الهام

.٩١٨٩٧۴٧١٧٨ کدپستی پایه، علوم دانشکده خیام، عالی آموزش موسسه
elhamhosseini2012@gmail.com۱

fateme.moghbeli@gmail.com۲

مختلط هیلبرت فضای را H و باناخ فضاهای را Y و X مقاله این سراسر در چکیده.
نظر در X روی کراندار خطی عملگرهای تمام جبر را L(X) و البعد نامتناهی پذیر تفکیک
خطی عملگرهای که کنیم می توصیف را پوشایی و پیوسته جمعی های نگاشت گیریم. می
هر در را پایینی و باالیی برودر شبه عملگرهای و متناهی نزول و صعود با را H روی کراندار

کند. می حفظ جهت دو

پیش�گفتار .١

بسیاری اهمیت از مختلف های خاصیت حافظ های نگاشت عملگرها، نظریه مبحث در
گردد، برمی ١٨٩٧ سال به نتیجه اولین دارند. طوالنی نسبتا ای تاریخچه مسائل این برخوردارند.
ماتریس فضاهای بین دترمینان حافظ خطی های نگاشت ساختار [١] ١ فروبینیوس که هنگامی
،[٣] ٣ شور و [٢] ٢ پولیا از نتیجه دو یکی جز به سال، پنج و چهل تقریبا برای کرد. تشریح را

نشد. انجام مسائل این روی مستقیمی یا توجه قابل کار هیچ
اخیر دهه سه در خصوص به بعد به آن از و یافت ادامه [۴] ۴ دیودونه کارهای با موضوع این
و صعود با عملگرهایی حافظ های نگاشت بررسی به مقاله این در گرفت. قرار توجه مورد بسیار
عملگرهای حافظ های نگاشت و ها نگاشت این دادن قرار هم کنار از و پردازیم می متناهی نزول

یابیم. می ها آن برای مطلوبی بندی دسته پایینی و باالیی فردهلم

. جمعی حافظ نزول، صعود، کلیدی. واژگان
١Frobenius
٢Polya
٣Schur
۴Dieudonne

۱۲

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقبلی فاطمه. و حسینی الهام.

به و نامیم می T نزول و صعود ترتیب به را d(T ) و a(T ) ،T ∈ L(X) اگر .١.١ تعریف
کنیم می تعریف زیر صورت

a(T ) = min{n ≥ ۰;N(T n) = N(T n+۱)}

d(T ) = min{n ≥ ۰;R(T n) = R(T n+۱)}

و باشد بسته R(T ) اگر نامیم (پایینی) باالیی فردهلم شبه را T ∈ L(X) عملگر .٢.١ تعریف
F+(X)(F−(X)) نماد با را عملگرهایی چنین باشد. متناهی dimN(T )(codimR(T ))

صورت به را فردهلم عملگرهای و دهیم می نمایش
کنیم. می تعریف F (X) := F+(X) ∩ F−(X)

شبه و پایینی و باالیی برودر شبه متناهی، نزول صعود دارای عملگرهای مجموعه .٣.١ تعریف
و دهیم می نمایش B(X) و B−(X) ،B+(X) ،D(X) ،A(X) نماد با ترتیب به را برودر

کنیم. می تعریف زیر صورت به
،D(X) := {T ∈ L(X); d(T ) < ∞} ،A(X) := {T ∈ L(X); a(T ) < ∞}

،B−(X) := F−(X) ∩ D(X) ،B+(X) := F+(X) ∩ A(X)
.B(X) := B+(X) ∩ B−(X)

معادلند. زیر شرایط آنگاه باشد، H روی کراندار عملگر یک T اگر .۴.١ قضیه
است. (پایینی) باالیی برودر شبه T الف)

T + εS ،ε < ε۰ هر برای که طوری به دارد وجود ε۰ > یک۰ S ∈ L(X) هر برای ب)
است. متناهی (نزول) صعود دارای

□ کنید. مراجعه [۵] ١٢.٢ قضیه به برهان.

یکی Λ و باشد پوشا جمعی پیوسته نگاشت یک ϕ : L(H) −→ L(H) کنیم فرض .۵.١ لم
این در کند حفظ جهت دو هر در را Λ ،ϕ که کنیم فرض باشد. B− و B+ های مجموعه از

صورت
c ∈ C صفر غیر عدد یک آنگاه ،ϕ(F ) = FB ،Fمتناهی رتبه از عملگر هر برای اگر الف)

.ϕ(S) = cS ،S ∈ L(H) هر برای که طوری به دارد وجود
غیرصفر عدد یک آنگاه ϕ(F ) = F ∗D ،Fمتناهی رتبه از عملگر هر برای و Λ = B اگر ب)

.ϕ(S) = cS∗ ،S ∈ L(H) هر برای که طوری به دارد وجود c ∈ C
را ϕ = F ∗D شکل تواند نمی ϕ ،Fمتناهی رتبه از عملگر هر برای آنگاه Λ = B+ اگر ج)

بگیرد.

□ کنید. مراجعه [۵] ١١.٣ قضیه به برهان.

Λ و باشد پوشا جمعی پیوسته نگاشت یک ϕ : L(H) −→ L(H) کنیم فرض .۶.١ قضیه
حفظ جهت دو هر در را Λ ،ϕ که کنیم فرض دهد. نشان را B و B+ های مجموعه از یک هر

صورت این در کند
دو هر یا خطی دو هر یا که دارد وجود A,B : H −→ H پیوسته دوسویی های نگاشت الف)

،F ∈ L(H) متناهی رتبه از عملگر هر برای که طوری به هستند خطی مزدوج
ϕ(F ) = AFB.
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متناهی نزول و صعود با عملگرهای حافظ های نگاشت

یا
مزدوج یا خطی دو هر یا که دارد وجود C,D : H −→ H دوسویی پیوسته های نگاشت ب)

،F ∈ L(H) متناهی رتبه از عملگر هر برای که طوری به هستند خطی
ϕ(F ) = CF ∗D.

. کنید مراجعه [۵] ٢.٣ قضیه به برهان.
□

پردازیم. می آن بیان به که است آمده [۵] در زیر اساسی قضیه برهان

این در باشد. پوشا و پیوسته جمعی نگاشت یک ϕ : L(H) −→ L(H) اگر .٧.١ قضیه
معادلند زیر شرایط صورت

کند. حفظ را A جهت دو هر در ϕ الف)
کند. حفظ را D جهت دو هر در ϕ(ب

کند. حفظ را B+ جهت دو هر در ϕ(پ

کند. حفظ را B− جهت دو هر در ϕ(ت
غیرصفر عدد یک و A : H −→ H خطی مزدوج یا پذیر وارون کراندار خطی عملگر یک ث)

،S ∈ L(H) هر برای که طوری به دارد وجود c ∈ C
ϕ(S) = cASA−۱.

۴.١ قضیه طبق پس باشد باالیی برودر شبه عملگر یک ،T کنیم فرض پ) به الف از برهان.
دارای T + εS ،ε < ε۰ هر برای که طوری به دارد وجود ε > یک۰ ،S ∈ L(X) هر برای
متناهی صعود دارای ϕ(T + εS) ،ε < ε۰ هر برای فرض طبق پس است، متناهی صعود

است. باالیی برودر شبه ϕ(T ) ،۴.١ قضیه طبق نتیجه در است
شود. می نتیجه ۴.١ قضیه از پ) به (الف برهان مشابه ت) به ب از

یک فرض طبق پس باشد، متناهی (نزول) صعود دارای S کنیم فرض ث) به ب و الف از
غیرصفر مختلط عدد یک و A : H −→ H خطی مزدوج یا پذیر وارون کراندار خطی عملگر
داریم بنابراین .ϕ(S) = cASA−۱ ،S ∈ L(H) هر برای که طوری به دارد وجود c
دارای نیز ϕ(S) پس است متناهی (نزول) صعود دارای S چون که S = c−۱A−۱ϕ(S)A

است. متناهی (نزول) صعود
قضیه در الف شکل تواند نمی ϕپس کند، حفظ جهت دو هر در +Bرا ،ϕ کنیم فرض ث) به پ از
.ϕ(F ) = CF ∗D ،F متناهی رتبه از عملگر هر برای صورت این غیر در چون بگیرد. را ۶.١
حفظ جهت دو هر در را B+ ،ϕ۱ فرض طبق .ϕ۱(.) = C−۱ϕ(.)C دهیم می قرار طرفی از
ϕ۱(F ) = C−۱ϕ(F )C = F ∗DC ،F متناهی رتبه از عملگر هر برای نتیجه در کند، می
یعنی گیرد می را ۶.١ قضیه در الف شکل ϕ بنابراین است. تناقض در ۵.١ لم ج قسمت با که
B+ ،ϕ۲(.) = A−۱ϕ(.)A وضوح به .ϕ(F ) = AFB ،Fمتناهی رتبه از عملگر هر برای

،Fمتناهی رتبه از عملگر هر برای لذا کند، می حفظ جهت دو هر در را
ϕ۲(F ) = A−۱ϕ(F )A = A−۱AFBA = FBA.

هر برای که طوری به دارد وجود c ∈ C صفر مخالف عدد یک ۵.١ لم الف قسمت طبق بنابراین
ϕ(S) = cASA−۱ پس ϕ۲(S) = A−۱ϕ(S)A بنابراین ،ϕ۲(S) = cS ،S ∈ L(H)

.ϕ(S) = cASA−۱ ،S ∈ L(H) هر برای نتیجه در
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قضیه در الف شکل تواند نمی ϕپس کند، حفظ جهت دو هر در −Bرا ،ϕ کنیم فرض ث) به ت از
.ϕ(F ) = CF ∗D ،Fمتناهی رتبه از عملگر هر برای صورت این غیر در چون بگیرد. را ۶.١
به گیریم، می نظر در را ψ۱(.) = C−۱ψ(.)C نگاشت ،ψ(F ) = ϕ(F ∗)∗ دهیم می قرار

،F متناهی رتبه از عملگر هر برای لذا کند. می حفظ جهت دو هر در را B− ،ψ۱ وضوح
ψ۱(F ) = C−۱ψ(F )C = C−۱C((F ∗)∗)∗DC = F ∗DC.

یعنی گیرد، می را ۶.١ قضیه در الف شکل ϕ بنابراین است. تناقض در ،۵.١ لم ج قسمت با که
B− ،ψ۲(.) = A−۱ψ(.)A وضوح به .ϕ(F ) = AFB ،F متناهی رتبه از عملگر هر برای

،F متناهی رتبه از عملگر هر برای لذا کند می حفظ جهت دو هر در را
ψ۲(F ) = A−۱ψ(F )A = A−۱ϕ(F ∗)∗A = FBA.

برای که طوری به دارد وجود c صفر مخالف مختلط عدد یک ،۵.١ لم الف قسمت طبق بنابراین
ψ۲(S) = A−۱ψ(S)A بنابراین ψ۲(S) = ϕ۲(S∗)∗ = cS ،S ∈ L(H) عملگر هر
،S ∈ L(H) عملگر هر برای نتیجه در ψ(S) = cASA−۱ لذا cS = A−۱ψ(S)A پس

.ϕ(S∗)∗ = cA(S∗)∗A−۱ = cASA−۱

□

پژوهش دست�آورد�های .٢

متناهی نزول و صعود با عملگرهای حافظ پوشای و پیوسته جمعی های نگاشت بندی دسته
و c ∈ C که ϕ(S) = cASA−۱ شکل به پایینی و باالیی برودر شبه عملگرهای همچنین و

باشد. می خطی مزدوج یا پذیر وارون کراندار خطی عملگر یک A : H −→ H

سپاس�گزاری

رساندند. یاری کار این انجام در را ما که زاده آقاسی تکتم دکتر خانم سرکار از فراوان سپاس با
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