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1. УВОД 

Централен въпрос в съвременната диференциална геометрия е намирането на „най-добрите“ 

геометрични обекти върху гладко многообразие. Този въпрос е подробно изучен за Риманови 

структури, като в този случай за най-добри се считат Римановите метриките с постоянна секционна 

кривина или с постоянна кривината на Ричи (Айнщайнови метрики). Според класическата теорема 

на Килинг-Хопф [15, 14] универсалното накритие на всяко свързано пълно Риманово многообразие 

с постоянна секционна кривина е изометрично на хиперболично пространство, Евклидово 

пространство или на сфера, което свежда класификацията на тези многообразия до алгебричната 

задача за описание на обобщените кристалографски групи [30]. Класификацията на компактните 

многообразия допускащи Айнщайнови метрики е далеч от завършване, като най-съществените 

резултати в тази насока са получени при допълнителни геометрични и/или топологични условия 

[3]. Трудноста на тази задачa се вижда и от резултати на Кочик [18], които показват, че 

съществуването на Айнщайнова метрика върху компактно многообразие зависи от неговата гладка 

структура. Въпросът за намирането на най-добрите Риманови структури върху комплексни 

многообразия е изследван най-пълно за Келерови многообразия. В този случай е завършена 

класификацията на компактните Келерови многообразия с постоянна холоморфна секционна 

кривина [17] и е решен въпросът за съществуване на Ермитови Айнщайнови метрики върху 

комплексни повърхнини [26, 20]. В по-високи размерности класификационни резултати са 

получени при допълнителни геометрични условия [3]. В тази насока трябва да се отбележи и 

известната хипотеза на Калаби, която гласи, че за всяка затворена (1, 1)-форма 𝜌, представяща 

първия клас на Чърн на компактно Келерово многообразие, във всеки Келеров клас съществува 

единствена Келерова метрика с форма на Ричи 𝜌. Тази хипотеза е доказана от Яу [31] през 1977 г. и 

има важни приложения в теорията на алгебричните многообразия и математическата физика. 

Почти комплексните структури са въведени от Ересман и Хопф в края на 40-те години на миналия 

век във връзка с решаването на въпроса кога едно гладко многообразие допуска комплексна 

структура. Да напомним, че почти комплексна структура върху гладко многообразие е 

ендоморфизъм 𝐽 на допирателното разслоение, за който 𝐽2 = −𝐼𝑑. През 1993 г. E. Калаби и Х. Глук 

[5] поставят въпроса за намиране на „най-добрите“ почти комплексни структури върху Риманово 

многообразие (𝑁, ℎ), които са ℎ-ортогонални. Те предлагат за такива да се считат структурите 𝐽, за 

които образът 𝐽(𝑁) на 𝑁 в туисторното пространство 𝒵 на (𝑁, ℎ) има минимален обем относно 
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една естествена Риманова метрика върху 𝒵. Нещо повече, те доказват, че стандартната почти 

комплексна структура върху 6-мерната сфера 𝕊6, дефинирана чрез числата на Кели, може да се 

характеризира с това свойство. 

Теорията на хармоничните изображения дава обща платформа за определяне на „най-добрите“ 

елементи в даден хомотопен клас от геометрични обекти. Мотивиран от тази теория, К. Ууд [28, 

29] разглежда като „оптимални“ почти комплексните структури, които разглеждани като сечения 

на туисторното разслоение са критични точки на функционала на енергията при вариации чрез 

сечения. В общия случай тези критични точки не са хармонични изображения и в литературата са 

известни като „хармонични сечения“ [28] или „хармонични почти комплексни структури“ [29]. 

Статията е обзор върху резултати, свързани с проблема кога съвместима почти комплексна 

структура върху Риманово многообразие е хармонично сечение или хармонично изображение от 

многообразието в неговото туисторно пространство. Тази тематика се разработва активно през 

последните 10 години в секция „ Анализ, геометрия и топология“ на Института по математика и 

информатика, БАН. 

2. ХАРМОНИЧНИ СЕЧЕНИЯ НА ТУИСТОРНОТО РАЗСЛОЕНИЕ 

Една почти комплексна структура върху Риманово многообразие (𝑁, ℎ) се нарича почти Ермитова 

(или съвместима с метриката ℎ) ако е ℎ-ортогонална. Ако едно Риманово многообразие притежава 

Ермитова структура, то притежава много такива структури(виж [9]), поради което възниква 

въпроса за намиране на критерии, които отличават някои от тези структури. Естествен начин за 

получаване на такъв критерий е разглеждането на почти Ермитовите структури върху (𝑁, ℎ) като 

сечения на неговото туисторно разслоение 𝜋: 𝒵 → 𝑁, чийто слой в точка 𝑝 ∈ 𝑁 се състои от 

всички ℎ-ортогонални комплексни структури 𝐽𝑝: 𝑇𝑝𝑁 → 𝑇𝑝𝑁 върху допирателното пространство на 

𝑁 в точката 𝑝. Слоят на туисторното разслоение е компактното Ермитово симетрично 

пространство 𝑂(2𝑚)/𝑈(𝑚), 2𝑚 = 𝑑𝑖𝑚 𝑁, и неговата стандартна метрика ℎ𝑣 = −
1

2
𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒 𝐽1 ∘ 𝐽2 е 

Келер-Айнщайнова. Ако многообразието 𝑁 е ориентирано, туисторното пространство 𝒵 има две 

свързани компоненти 𝒵+ и 𝒵−, които се наричат положително и отрицателно туисторно 

пространство на (𝑁, ℎ); техните сечения са почти Ермитовите структури, определящи съответно 

дадената или противоположната ориентация на 𝑁. Tуисторното разслоение 𝒵 може да се разглежда 

като подразслоение на векторното разслоение 𝐴(𝑇𝑁) на ℎ-антисиметричните ендоморфизми на 

𝑇𝑁, снабдено със свързаността, индуцирана от свързаноста на Леви-Чивита на базата (𝑁, ℎ). Тази 

свързаност определя разлагане на допирателното разслоение на 𝒵 на хоризонтално и вертикално 

подразслоение и това дава възможност да се дефинира естествена 1-параметрична фамилия от 

Риманови метрики ℎ𝑡 , 𝑡 > 0, върху 𝒵, а именно 

ℎ𝑡(𝑋𝐽
ℎ + 𝑈, 𝑌𝐽

ℎ + 𝑉) = ℎ(𝑋, 𝑌) + 𝑡ℎ𝑣(𝑈, 𝑉), 

където 𝑋, 𝑌 ∈ 𝑇𝜋(𝐽)𝑁, 𝑈, 𝑉 ∈ 𝒱𝐽, и както обикновено 𝑋𝐽
ℎ = (𝜋∗|ℋ𝐽)

−1(𝑋), 𝑌𝐽
ℎ = (𝜋∗|ℋ𝐽)

−1(𝑌) са 

хоризонталните повдигания в точка 𝐽 ∈ 𝒵 на допирателните вектори 𝑋, 𝑌. 

Нека 𝐽 е почти Ермитова структура върху (𝑁, ℎ), разглеждана като изображение 𝐽: (𝑁, ℎ) → (𝒵, ℎ𝑡). 
Функционалът на енергията върху относително компактно отворено подмножество 𝐷 ⊆ 𝑁 е 

интегралът 

𝐸𝐷(𝐽) = ∫
𝐷

‖𝐽∗‖ℎ,ℎ𝑡
2 𝑣𝑜𝑙, 
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където нормата е взета относно метриките ℎ и ℎ𝑡. Да отбележим, че 𝐽∗𝑋 = 𝛻𝑋𝐽 + 𝑋ℎ за всеки 

допирателен вектор 𝑋 ∈ 𝑇𝑁, където 𝛻𝑋𝐽 е вертикалната част на 𝐽∗𝑋 и 

||𝐽∗||ℎ,ℎ𝑡
2 = 𝑡||𝛻𝐽||ℎ

2 + (𝑑𝑖𝑚 𝑁)𝑣𝑜𝑙(𝐷). 

Следователно критичните точки на функционала на енергията 𝐸𝐷 съвпадат с тези на вертикалния 

енергиен функционал 

𝐽 → ∫ |
𝐷

|𝛻𝐽||ℎ
2𝑣𝑜𝑙 

и не зависят от избора на параметъра 𝑡. Ясно е също така, че Келеровите структури са абсолютни 

минимуми на функционала на енергията. Уравненията на Ойлер-Лагранж за критичните точки на 

функционала на енергията при вариации със сечения на туисторното разслоение са получени от К. 

Ууд. 

Теорема 1. ([28, 29]) Една почти Ермитова структура 𝐽 е хармонично сечение тогава и само 

тогава, когато 

[𝐽, 𝛻∗ 𝛻𝐽] = 0, 

където 𝛻∗ е формално спрегнатият оператор на 𝛻. 

По-долу са дадени примери на не-Келерови почти Ермитови структури, които са хармонични 

сечения на туисторното разслоение. 

• Стандартната приблизително Келерова структура върху 𝕊6. 

• Почти комплексната структура на Калаби-Екман върху произведение на нечетномерни 

сфери 𝕊2𝑝+1 × 𝕊2𝑞+1 с метриката произведение. 

• Симплектичната структура на Търстън-Абена [1, 27] върху компактни фактори на групата 

на Ли ℍ× 𝕊1, където ℍ е 3-мерната реална група на Хайзенберг. 

• Комплексната структура на многообразие на Ивасава (компактен фактор на комплексната 

група на Хайзенберг по дискретна подгрупа). 

Ще отбележим, че Келеровите структури не са единствените абсолютни минимуми на 

функционала на енергията. Достатъчни условия осигуряващи това свойство са получени в [4]. 

Теорема 2. Нека (𝑁, ℎ, 𝐽) е компактно почти Ермитово многообразие, за което: 

(1) 𝑑𝑖𝑚 𝑁 = 4, метриката ℎ е антиавтодуална и почти Ермитовата структура (ℎ, 𝐽) е 

Ермитова или почти Келерова; 

(2) 𝑑𝑖𝑚 𝑁 ≥ 6, метриката ℎ е конформно плоска и почти Ермитовата структура (ℎ, 𝐽) е от 

класа 𝒲1 ⊕𝒲4 на Грей-Хервела [13]. 

Тогава почти комплексната структура 𝐽 е абсолютен минимум на фукционала на енергията. 

Забележка. За дефинициите на автодуална и антиавтодуална Риманова метрика върху ориентирано 

4-мерно многообразие виж следващия параграф. 

По-долу са дадени примери на не-Келерови почти Ермитови структури, които са абсолютни 

минимуми на функционала на енергията. 

• Антиавтодуалните Ермитови структури върху раздувания (𝑆3 × 𝑆1)♯ 𝑛ℂℙ2 на повърхнината 

на Хопф 𝑆3 × 𝑆1, построени от К. Льо Брун в [19]. 
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• Според резултати на И. Ким [16] следните раздувания притежават антиавтодуални почти 

Келерови структури: 

o ℂℙ2♯ 𝑛ℂℙ2, където ℂℙ2 е комплексното проективно пространство и 𝑛 ≥ 11; 

o (𝕊2 × 𝛴)♯ 𝑛ℂℙ2 и (𝕊2 × 𝕋2)♯ 𝑛ℂℙ2, където 𝕊2 е двумерната сфера, 𝛴 е произволна 

Риманова повърхнина с род ≥ 2, 𝕋2 e двумерен тор и 𝑛 ≥ 6; 

• Стандартната Ермитова структура върху многообразието на Хопф 𝕊2𝑝+1 × 𝕊1 е конформно 

плоска и локално конформно Келерова, т.е. от клас 𝒲4 на Грей-Хервела [13]. 

3. ХАРМОНИЧНОСТ НА ПОЧТИ КОМПЛЕКСНИТЕ СТРУКТУРИ  

НА АТИЯ-ХИТЧИН-ЗИНГЕР И ИИЛС-САЛАМОН 

Туисторната теория е създадена от английския физик Р. Пенроуз като възможен подход към 

квантовата гравитация [22, 23, 24]. От математическа гледна точка нейната основна идея е, че 

конформната геометрията на Риманово многообразие може да се закодира в холоморфната 

геометрия на неговото туисторно пространство. Идеите на Пенроз са развити в контекста на 

Римановата геометрия от Атия, Хитчин и Зингер [2], които в 4-мерния случай дефинират 

естествена почти комплексна структура върху туисторното пространство. По-късно тяхната 

конструкция е обобщена за по-високи размерности от различни автори. Д. Иилс и С. Саламон [12] 

дефинират друга почти комплексна структура върху туисторното пространство, която използват за 

конструиране на хармонични изображения. Тези структури се означават традиционно с 𝒥1 и 𝒥2 и се 

дефинират по следния начин. За хоризонтални допирателни вектори на 𝒵 полагаме 𝒥1(𝑋𝐽
ℎ) =

𝒥2(𝑋𝐽
ℎ) = (𝐽𝑋)𝐽

ℎ за 𝐽 ∈ 𝒵 и 𝑋 ∈ 𝑇𝜋(𝐽)𝑁. Върху вертикалното пространство 𝒱𝐽 структурата на Атия, 

Хитчин и Зингер 𝒥1 съвпада с комплексната структура на слоя 𝕊2 на 𝒵 през 𝐽, докато структурата 

на Иилс и Саламон 𝒥2 съвпада със спрегнатата комплексна структура на 𝕊2. И двете почти 

комплексни структури 𝒥1 и 𝒥2 са съвместими с метриките ℎ𝑡 върху 𝒵. Условието за интегруемост 

на почти комплексната структура 𝒥1 е намерено от Атия, Хитчин и Зингер [2]. За да формулираме 

техния резултат, ще напомним, че кривинният оператор ℛ:𝛬2𝑇𝑁 → 𝛬2𝑇𝑁 на Риманово 

многообразие (𝑁, ℎ) се дефинира по следния начин: 

ℎ(ℛ(𝑋1 ∧ 𝑋2), 𝑋3 ∧ 𝑋4) = ℎ(𝑅(𝑋1, 𝑋2)𝑋3, 𝑋4), 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4 ∈ 𝑇𝑁, 

където 𝑅 е кривинния тензор на (𝑁, ℎ) и в лявата страна на горното равенство ℎ е индуцираната 

метрика върху 𝛬2𝑇𝑁. 

Да означим с ℬ и 𝒲 ендоморфизмите на 𝛬2𝑇𝑀 определени съответно от безследния тензор на 

Ричи и конформния тензор на Вайл. Ако 𝑠 е скаларната кривин на метриката ℎ, то 

ℛ =
𝑠

12
𝐼𝑑 + ℬ +𝒲. 

Да предположим сега, че 𝑁 е 4-мерно ориентирано многообразие. Тогава операторът на Ходж е 

инволюция на 𝛬2𝑇𝑁 и имаме ортогонално разлагане 

𝛬2𝑇𝑁 = 𝛬+
2𝑇𝑁⊕𝛬−

2𝑇𝑁, 

където 𝛬±
2𝑇𝑁 е подразслоението на 𝛬2𝑇𝑁 отговарящо на собствената стойност ±1 на оператора на 

Ходж. Операторът ℬ изпраща 𝛬±
2𝑇𝑁 в 𝛬∓

2𝑇𝑁, докато 𝒲 запазва всяко от разслоенията 𝛬±
2𝑇𝑁. Нека 

𝒲 =𝒲+ +𝒲−, където 𝒲± = 𝒲 върху 𝛬±
2𝑇𝑁 и 𝒲± = 0 върху 𝛬∓

2𝑇𝑁. По този начин получаваме 

известното неприводимо разлагане на оператора на кривината под действието на групата 𝑆𝑂(4), 
доказано от Зингер и Торп [25]: 
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ℛ =
𝑠

12
𝐼𝑑 + ℬ +𝒲+ +𝒲−. 

Римановото многообразие (𝑁, ℎ) е Айнщайново, ако ℬ = 0 и е локално конформно плоско, ако 

𝒲 = 0. То се нарича автодуално (антиавтодуално), ако 𝒲− = 0 (𝒲+ = 0). Ще отбележим, че 

смяната на ориентацията на многообразието 𝑁 сменя ролите на 𝒲+ и 𝒲−. 

Теорема 3. ([2]) Почти комплексната структура 𝒥1 върху положителното туисторно 

пространство 𝒵+ е интегруема тогава и само тогава, когато базовото многообразие (𝑁, ℎ) е 

антиавтодуално. 

От друга страна имаме следния резултат за 𝒥2. 

Теорема 4. ([12]) Почти комплексната структура 𝒥2 върху 𝒵+ никога не е интегруема. 

Следващата теорема дава геометричните условия за хармоничност на почти комплексните 

структури на Атия-Хитчин-Зингер и Иилс-Саламон, разглеждани като сечения на положителното 

туисторно разслоение. Тя може да се интерпретира като вариационно условие за антиавтодуалност. 

Теорема 5. ([8]) Нека (𝑁, ℎ) e ориентирано 4-мерно Риманово многообразие и нека (𝒵+, ℎ𝑡) е 

положителното туисторно пространство. Тогава: 

(𝑖) Почти комплексната структура на Атия-Хитчин-Зингер 𝒥1 е хармонично сечение тогава и 

само тогава, когато (𝑁, ℎ) e антиавтодуално многообразие. 

(𝑖𝑖) Почти комплексната структура на Иилс-Саламон 𝒥2 е хармонично сечение тогава и само 

тогава, когато (𝑁, ℎ) e антиавтодуално многообразие с постоянна скаларна кривина. 

Ще напомним, че едно хармонично сечение 𝐽 се нарича стабилно, ако втората вариация на 

интеграла на енергията е неотрицателна за всички деформации на 𝐽 чрез сечения на туисторното 

пространство с компактен носител. Различни достатъчни условия за стабилност на хармонични 

сечения са получени от К. Ууд в [29]. От тях следва, че ако (𝑁, ℎ, 𝐽) е Ермитово косимплектично 

(𝛿𝐽 = 0) многообразие и 𝐽 е хармонично сечение, то това сечение е стабилно, ако образът ℛ(𝛺) на 

Келеровата форма 𝛺 чрез кривинния оператор е неотрицателна (1,1)-форма. Нещо повече, при тези 

условия 𝐽 е абсолютен минимум на функционала на енергията. Използвайки тези условия, в [8] са 

построени редица примери на стабилни хармонични сечения върху автодуални Айнщайнови 

многообразия с неотрицателна скаларна кривина и върху многообразия, които локално са 

изометрични на ℝ× 𝕊3. Интересен нерешен проблем е дали свързаните суми 2ℂℙ2 и 3ℂℙ2 

притежават автодуални метрики, за които съответните (1,1)-форми ℛ(𝛺𝑡) върху положителните 

им туисторни пространства са неотрицателни. 

Игнорирайки структурата на разслоение на туисторното пространство 𝒵 можем да разгледаме 

почти Ермитовите структури, които са критични точки на функционала на енергията при вариации 

чрез всички гладки изображения от 𝑁 в 𝒵. Тези структури са истински хармонични изображения 

от (𝑁, ℎ) в (𝒵, ℎ𝑡) и препоръчваме на читателя книгата [11] за основни факти за такива 

изображения. Тук ще напомним само, че едно гладко изображение между Риманови многообразия 

𝑓: (𝑁, ℎ) → (𝑀, 𝑔) е хармонично, когато следата на втората му фундаментална форма е нула. Тази 

форма се дефинира по следния начин. Нека 𝑓−1𝑇𝑀 е „издърпаното“ чрез 𝑓 разслоение 𝑇𝑀. Тогава 

диференциала 𝑓∗: 𝑇𝑁 → 𝑇𝑀 е сечение на разслоението 𝐻𝑜𝑚(𝑇𝑁, 𝑓−1𝑇𝑀) → 𝑁. Нека 𝛻(𝑓) е 

свързаността върху 𝑓−1𝑇𝑀, индуцирана от свързаността на Леви-Чивита върху 𝑇𝑀. Тези две 

свързаности определят свързаност �̃� върху разслоението 𝐻𝑜𝑚(𝑇𝑁, 𝑓−1𝑇𝑀) → 𝑁. По дефиниция, 

втората фундаментална форма на 𝑓 е симетричната формата (�̃�𝑋𝑓∗)(𝑌), 𝑋, 𝑌 ∈ 𝑇𝑁, която приема 

стойности в 𝑓−1𝑇𝑀. Изображението 𝑓 е хармонично тогава и само тогава, когато 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒 �̃�𝑓∗ = 0. То 

е тотално геодезично, ако �̃�𝑓∗ = 0. 
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Разглеждайки почти комплексните структури на Атия-Хитчин-Зингер и Иилс-Саламон от гледна 

точка на теорията на хармоничните изображения имаме следната класификационна теорема. 

Теорема 6. ([10]) Почти комплексната структура на Атия-Хитчин-Зингер или тази на Иилс-

Саламон върху положителното туисторно пространство 𝒵+ на ориентирано 4-мерно Риманово 

многообразие (𝑁, ℎ) определя хармонично изображение тогава и само тогава, когато 

многообразието (𝑁, ℎ) е антиавтодуално и Айнщайново или локално то е произведение на 

отворен интервал в ℝ и 3-мерно Риманово многообразие с постоянна кривина. 

Ще отбележим, че в горната теорема многообразията от втория вид са локално конформно плоски. 

Те не са Айнщайнови, освен в случая, когато 3-мерното Риманово многообразие е плоско и тогава 

са Ричи плоски. Теоремата показва също, че аналогично на случая за хармонични сечения (Теорема 

5) условията за 𝒥1 и 𝒥2 да са хармонични изображения не зависят от параметъра 𝑡 на метриката ℎ𝑡. 
При тези условия, взимайки специални стойности на 𝑡 се получават почти Ермитови структури 

върху 𝒵+ с интересни геометрични свойства. (вж. [7, 6, 21]). 

4. ХАРМОНИЧНИ ПОЧТИ КОМПЛЕКСНИ СТРУКТУРИ  

ВЪРХУ 4-МЕРНИ РИМАНОВИ МНОГООБРАЗИЯ 

Нека (𝑁, ℎ) е 4-мерно Риманово многообразие с почти Ермитова структура 𝐽. Снабдявайки 𝑁 с 

ориентацията, определена от 𝐽, можем да разглеждаме 𝐽 като гладко изображение от (𝑁, ℎ) в 

положителното туисторно пространство (𝒵+, ℎ𝑡) и да поставим въпроса кога това изображение е 

хармонично сечение или хармонично изображение. Както е добре известно в размерност 4 има три 

базисни класа от почти Ермитови структури според класификацията на Грей-Хервела [13]: 

Келерови, Ермитови и почти Келерови (симплектични) структури. Ще отбележим, че за Келерово 

многообразие (𝑁, ℎ, 𝐽) (от произволна размерност) изображението 𝐽: (𝑁, ℎ) → (𝒵+, ℎ𝑡) е тотално 

геодезично изометрично влагане. За да формулираме съответните резултати за Ермитови и почти 

Келерови структури, ще напомним, че ∗-Ричи тензорът на почти Ермитово многообразие (𝑁, ℎ, 𝐽) 
се дефинира по следния начин 

𝜌∗(𝑋, 𝑌) = 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒{𝑍 → 𝑅(𝐽𝑍, 𝑋)𝐽𝑌}. 

Нека 𝜌 е тензорът на Ричи на метриката ℎ, 

𝜌(𝑋, 𝑌) = 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒{𝑍 → 𝑅(𝑋, 𝑍)𝑌}. 

Означаваме с 𝒩 тензора на Ньоенхойс на 𝐽, който се дефинира с равенството 

𝒩(𝑋, 𝑌) = −[𝑋, 𝑌] + [𝐽𝑋, 𝐽𝑌] − 𝐽[𝑋, 𝐽𝑌] − 𝐽[𝐽𝑋, 𝑌]. 

Този тензор е антисиметричен и по-долу ще го разглеждаме също като изображение от 𝛬2𝑇𝑁 в 𝑇𝑁. 

Нека 𝛺(𝑋, 𝑌) = ℎ(𝐽𝑋, 𝑌) е Келеровата 2-форма на почти Ермитовото многообразие (𝑁, ℎ, 𝐽). 
Означаваме с 𝐵 векторното поле върху 𝑁, което е дуално на формата на Ли 𝜃 = −𝛿𝛺 ∘ 𝐽 относно 

метриката ℎ. Накрая, нека 𝛬0
2𝑇𝑁 е подразслоението на 𝛬+

2𝑇𝑁, което е ортогонолно на 𝐽, т.е. 

𝛬0
2𝑇𝑝𝑁 = 𝒱𝐽(𝑝). При тези означения са в сила следните резултати. 

Теорема 7. ([9]) Нека 𝐽 е интегруема почти комплексна структура. Тогава изображението 

𝐽: (𝑁, ℎ) → (𝒵+, ℎ𝑡) е хармонично тогава и само тогава, когато 𝑑𝜃 е (1,1)-форма и 𝜌(𝑋, 𝐵) =
𝜌∗(𝑋, 𝐵) за всяко 𝑋 ∈ 𝑇𝑀. 

Да напомним, че едно почти Ермитова многообразие се нарича почти Келерово ако Келеровата му 

2-форма е затворена. 
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Теорема 8. ([9]) Нека (𝑁, ℎ, 𝐽) е 4-мерно почти Келерово многообразие. Тогава изображението 

𝐽: (𝑁, ℎ) → (𝒵+, ℎ𝑡) е хармонично тогава и само тогава, когато ∗-Ричи тензорът 𝜌∗ е симетричен 

и 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒 {𝛬0
2𝑇𝑀 ∋ 𝜏 → 𝑅(𝜏)(𝒩(𝜏))} = 0. 

Доказателствата на тези резултати и на Теорема (6) са основани на безкоординатна формула за 

втората фундаментална форма на една почти комплексна структура, разгледана като изображение 

от съответното многообразие в неговото туисторно пространство. От нея следва, че 𝐽 е хармонично 

сечение тогава и само тогава, когато вертикалната част на следата на втората фундаментална 

форма е нула. Тази бележка заедно с доказателствата на Теореми 7 и 8 дава следните условия за 

хармоничност на 𝐽 като сечение: 

Теорема 9. ([9]) Изображението 𝐽: (𝑁, ℎ) → (𝒵+, ℎ𝑡), дефинирано от интегруема почти 

комплексна структура 𝐽 върху (𝑁, ℎ), е хармонично сечение тогава и само тогава, когато 2-

формата 𝑑𝜃 е от тип (1,1). 

Теорема 10. ([9]) Изображението 𝐽: (𝑁, ℎ) → (𝒵+, ℎ𝑡), дефинирано от почти Келерова структура 

𝐽 върху (𝑁, ℎ), е хармонично сечение тогава и само тогава, когато ∗-Ричи тензорът 𝜌∗ е 

симетричен. 

В [9] са дадени редица примери на почти комплексни структури, които са хармонични сечения или 

хармонични изображения, включително и на такива, които са хармонични сечения, но не са 

хармонични изображения. 
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