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 الملخص

تطبيقات  ال  لكن أيضا فيفحسب      في الرياضيات  تللهندسة الزائدية ليس   التطبيقاتالهندسة العديد من    فيالحديثة  أظهرت التطورات  

في  .  الحياتية الحال  هو  الثنائيةكما  األفقد    ،اإلبعاد  معظم  أن  اآلن  الواضح  من  األبعاد    شياءأصبح  التكوين )ثالثية  مساحات 

  على سبيل المثال ف  .الكونية واسعة النطاق  ر شرح العديد من الظواهفهذا اإلمر ي.  زائديةالهندسة  ال  في  يمكن نمذجتها(  والمشعبات

يمكن وصفها ببساطة كالينين زمر . وصوًلا إلى تماثل المجموعات واألشياء الهندسية والنظريات الفيزيائية المختلفة ،شكل الكون

على  ف. األساسية من المشعبات الزائدية زمرالوتشكل  ،الفضاء الزائدي جزيئاتمنفصلة من القياسات المترافقة مع  زمر على إنها 

 ،والهندسة  ذات األبعاد المنخفضة  بولوجيات مع ال  وثيقةبسبب روابطها الكالينين    زمر  ت نظريةازدهر   ،مدى العقود القليلة الماضية

 . ثالثيالخاصة مع نظرية المشعب  و

منفصلة من قياسات   جزئية  زمر  هي عبارة عنوالتي فيوجين  زمر ل لشاملةتعميم للقيود انبحث عن نحن  على وجه الخصوص،ف 

الزائدي التعميمات.  المستوى  ولل  الجديد  الفهم  دعمست  هذه   الشاذةوالمساحات    الزائدية  الثالثية  المشعباتذات  ولوجيا  التبهندسة 

. المنفصلة  لزمر ل  معياريةال  فراغاتللوصف جديد  من    جزئيااكالينين التي سنبحث عنها    لزمر   شاملةتنشأ القيود ال.  المرتبطة بها

من التطورات  قدم العديد  النهج هذا   ة، وكما أنالزائدي بنية ال الشهيرة حول سيغال سألةم بنجاح إلكمال حل هتم استخدامالنهج هذا و

 .المعقدة للمدارات الزائدية تبولوجيةالجوهرية لمعالجة الخصائص التحليلية وال

وبولوجيا التقارب تفهي مغلقة في  :  كالينينزمر  لبفضاءات محدودة مولدة  استخدام نتيجة أساسية تتعلق    يه  ةالجديد  فطريقتنا  

ا في األبعاد    األمر   هذاف  ،أضافة لذلك  .الجبرية على سبيل المثال إعطاء حد  ف  ،عندما يتم فرض شروط إضافية  العلياصحيح أيضا

والتي هي في األساس  )هذه الخاصية  في الحقيقة،    .في وضع هندسي  نهاية المجموعةأو طلب أن يكون    ،متسلسلة  موحد لاللتواء في

  من القياسات ذات المقاييس المنحنية سلباا بسبب  لزمر أعمبشكل  تتحقق( زسينهوس لزمر لي شبة البسيطة جوارات نتيجة لوجود 

   .جرومي -مارجيلس ةنتيجب

  المرتبطة والهندسة  كالينين    لزمر جديدة    شاملة  إلنشاء قيود    SL(2,C) زمر ليالحدود الجديدة في    أثار كثيراتاستخدمنا  كما  

  الى هذا الوقت. مشاكل الهامة التي لم يتم حلهاللحلول قدمنا ثالثة مشعبات وبالتالي ب

. ة ي، هندسة زائد شاملةفراغات معيارية ، قيود ثالثية معقدة ،  عوامل،  الكالينين زمر : كلمات البحث الرئيسية   


