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لحلقتتم  تت     k-. نتتت نقتتتعت ن اعتتق ط  تتنقي M ثتتيلل لتتل  تتل  Uو Γ-حلقتتم  تت  طلتت    Mلتتن   
جتتواتط  ون  ع تت   k-ي لتتت ا طل هتتياعت ط:نعتتما ط تتنقي  ع  تت H.Kandamar تت  ل تت   Γ-طلتت   

 .S. CHakraborty and A. Paul،    ل   k-ون  عت ط نقي 

 طلهتق طألسيسل     اذط طل    اوا

طل تيلل  (U,M)طل تيلل ون  تعت ط تنقي   (U, M)نقتعت وتاطستم طل هتياعت ط:نعتما ط تنقي   .1
 طألولعم. Γ-على حلقم    طل   

طل تيلل علتى طلنتوطلل   k-طل تيلل تن  تعت ط تنقي  k-ياعت ط:نعتما ط تنقي نقتعت ون  تعت طل هت .2
 k-جواتط  طل يلل علتى طلنتوطلل  وط تنقي  k-جواتط  طل يلل تن  عت ط نقي  k-وط نقي 

جواتط  طلثالثل طل يلل على طلنوطلل ، وتاطسم  -kجواتط  طلثالثل طل يلل تن  عت ط نقي 
 .Γ-   طل    خصيئص اذه طل هياعت على حلقم

  k -طل تيلل علتى طلنتوطلل  ع  تل ط تنقي  -kطل تيلل تن  تعت ط تنقي  k- ت  طلوطحتا ط  ط تنقي 
جواتط  طل يلل على طلنوطلل  و اا ي  ي  طل  س عنحق  ع تت ي  k-جواتط  طل يلل تن  عت ط نقي 

 .2ط ولعم  لعقم ط لنوطء    طل     Γ-حلقم    طل    Mن و  

طل تتيلل علتتى طلنتتوطلل   k-طل تتيلل تن  تتعت ن تتي   -k هتتياعت ط:نعتتما ن تتي  . نقتتتعت ون  تتعت طل3
 k-جتتواتط  طل تتيلل علتتى طلنتتوطلل  ون تتي   k-جتتواتط  طل تتيلل تن  تتعت ن تتي  k -ون تتي  

جواتط  طلثالثل طل يلل على طلنوطلل  على حلقم     k-جواتط  طلثالثل طل يلل تن  عت ن ي  
طألولعم، و ت  طلوطحتا  -Γ هياعت على حلقم    طل    ،   ي نت تاطسم صهيا اذه طلΓ-طل   

جتتواتط  طل تتيلل  k-طل تتيلل علتتى طلنتتوطلل  اتتو ن تتي   k-طل تتيلل تن  تتعت ن تتي   k-ط  ن تتي  
جواتط  طل يلل على طلنوطلل  ل   طل  س غعا صحعا  صتوا  عي تم. ولتت  k-تن  عت ن ي  

 لت  ي  او  ع و   عهي طل  س صحعا. 

 

 


