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ԴԻՐԱԿԻԴԻՐԱԿԻԴԻՐԱԿԻԴԻՐԱԿԻ    ��----ՐԴՐԴՐԴՐԴ    ԿԱՐԳԻԿԱՐԳԻԿԱՐԳԻԿԱՐԳԻ    ՕՊԵՐԱՏՈՐԻՕՊԵՐԱՏՈՐԻՕՊԵՐԱՏՈՐԻՕՊԵՐԱՏՈՐԻ`̀̀̀    
ԸՍՏԸՍՏԸՍՏԸՍՏ    ՍԵՓԱԿԱՆՍԵՓԱԿԱՆՍԵՓԱԿԱՆՍԵՓԱԿԱՆ    ՎԵԿՏՈՐՎԵԿՏՈՐՎԵԿՏՈՐՎԵԿՏՈՐ----ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ    

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ    ՀԱՎԱՍԱՐԱԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅՀԱՎԱՍԱՐԱԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅՀԱՎԱՍԱՐԱԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅՀԱՎԱՍԱՐԱԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆԱՆԱՆԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    
ԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆ    ԹԵՈՐԵՄՆԵՐԸԹԵՈՐԵՄՆԵՐԸԹԵՈՐԵՄՆԵՐԸԹԵՈՐԵՄՆԵՐԸ    

 
Սահակյան ՌոբերտՍահակյան ՌոբերտՍահակյան ՌոբերտՍահակյան Ռոբերտ    

        
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... հավասարազուգամիտություն, սեփական 

վեկտոր-ֆունկցիա, վարիացիա, հանրագումարելի, տաուբերյան թեորեմ, 
քառակուսով ինտեգրելի: 

 
Դիտարկենք հետևյալ հավասարումը. 

W ���� + �(�)� = �����, (1) 

որտեղ W = R 0−��
��0 T , �(�) = R�(�)0 0H(�)T, իսկ �� և ���-ը համապատաս-

խանաբար , և 2, կարգի միավոր մատրիցներ են, ընդ որում �(�) և H(�) , կարգի մատրիցները որոշված են (−∞, ∞) ողջ առանցքի վրա: Նշանա-
կենք �K(�, �)S = 1,2, … ,2, (1) համակարգի լուծումը, որը բավարարում է �K(0, �) = �K , S = 1,2, … ,2,, (2) 

նախնական պայմաններին, որտեղ �K-ն ��� միավոր մատրիցի S-րդ 
սյունակն է, այն է` 

�K� = �1,0,	երբ		երբ 	S = �,	S ≠ �,� 	S, � = 1,2, … ,2,: 
Ըստ սեփական վեկտոր-ֆունկցիաների վերլուծության հատվածների 

համար հայտնի նախնական գնահատականներից ստացվել է հետևյալ 

բանաձևը (տես[3]) 

� ��
�

X�
(�)���M(�, �) − M∗(�, �)�

= � ��(�, v; 7) − ��(� − v)�����(v)�v,�s�
�X�

 

(3) 

որտեղ 
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M(�, �) = � �(�, v; �)�(v)�v,�
X�

	M∗(�, �) = � �∗(�, v; �)�(v)�v,�
X�

 

ընդ որում �(�, v; �)-ն (1) հավասարման սպեկտրալ կորիզն է, M∗(�, �) 
վեկտոր-ֆունկցիան և �∗(�, v; �) սպեկտրալ կորիզը` �(�) = H(�) ≡ 0 
դեպքում: ��(�)-ն ��(C) ֆունկցիայի Ֆուրյեի ձևափոխությունն է. 

��(�) = � ��
�

X�
(C)IK�G�C, (4) 

իսկ �(�, v; 7) = �a(�, v − �) + �(�, v − �)���(� − v) + 
+ 12 � ��(�, C, v) + ��(�, −C, v) �

|�X¡|
��(C)�C 

  

(5) 

2, կարգի մատրից է: 
Հենվելով (3) բանաձևի վրա և կիրառելով Բ. Մ. Լևիտանի տաուբեր-

յան թեորեմը` ապացուցենք (1)+(2) խնդրի ըստ սեփական վեկտոր-ֆունկ-

ցիաների վերլուծության հավասարազուգամիտության և ողջ թվային 

առանցքի վրա քառակուսով ինտեգրելի կամայական վեկտոր-ֆունկցիա-

յի Ֆուրյեի սովորական ինտեգրալի` ըստ սինուսների և կոսինուսների 

վերլուծության զուգամիտության վերաբերյալ թեորեմները: 

Նախ ձևափոխենք (3) բանաձևի աջ մասը, որտեղ �(�, v; 7) մատրիցը 
որոշվում է (5) հավասարությունով, ուստի այն տեղադրելով (3)-ի մեջ, 

կունենանք. 

� ��
�

X�
(�)���M(�, �) − M∗(�, �)�

= � �/a(�, v − �) + �(�, � − v)−���2��(� − v)��s�
�X�∙ �(v)�v + 

+ � ¢12 � £�(�, C, v) + ��(�, −C, v)¤�
|�X¡|

��(C)�C¥�s�
�X�

�(v)�v = ¦� + ¦� 
  

(6) 
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¦� ինտեգրալի մեջ կատարելով փոփոխականի փոխարինում, կունե-
նանք. ¦� = § �/a(�, −C) + �(�, C) − ���2�(� − C)��X� ��(C)�C:	 (7) 

Ընդունենք 

¨(�, �) = ��/a(�, −C) + �(�, C) − ���2�(� − C)��
X�

IK�G�C: (8) 

Այդ դեպքում Ֆուրյեի դասական ձևափոխության համար Պարսևալի 

ընդհանրացված հավասարության ուժով (4) և (8) հավասարություններից, 

հաշվի առնելով (7)-ը, կստանանք. 

¦� = 12# � ��
�

X�
(�)¨(�, �)��: (9) 

¦� ինտեգրալի մեջ փոխելով ինտեգրման կարգը, այն արտագրենք 
հետևյալ տեսքով. 

¦� = 12 � ¢ � £�(�, C, v) + ��(�, −C, v)¤�sG
�XG

�(v)�v¥ ��(C)�C�
�

:	
	 

(10) 

Ընդունենք  

©(�, C) = ª ��0,� § £�(�, C, v) + ��(�, −C, v)¤�(v)�v, 	0 ≤ C ≤ 7,	−7 ≤ C ≤ 0,�sG�XG 	 (10′) 
«(�, �) = � ©(�, C)�

X�
IK�G�C: (11) 

 

Այդ դեպքում (10) ինտեգրալը (4) և (11) հավասարությունների ուժով 

կընդունի հետևյալ տեսքը. 

¦� = 12# � ��
�

X�
(�)«(�, �)��:	 (12) 

Հետևաբար, (9) և(12) հավասարությունների շնորհիվ (6) բանաձևը 

կգրվի հետևյալ (վերջնական) տեսքով. 
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� ��
�

X�
(�)���(�, �) = 0, (6′) 

որտեղ  

�(�, �) = M(�, �) − M∗(�, �) − 12# �/¨(�, 9) + «(�, 9)2�
�

�9: (13) 

ԼեմմԼեմմԼեմմԼեմմ    1111°°°° . . . . Եթե (1) հավասարման �(�) և H(�) մատրիցների տարրերը 
բացարձակ անընդհատ են յուրաքանչյուր վերջավոր ինտերվալում, ապա 

ցանկացած ֆիքսված �-ի համար 0 → ∞ դեպքում իրավացի են հետևյալ 
գնահատականները. 

��V(�, �)�;s�
; = ®(1), Y = 1,2, … ,2,,	 (14) 

որտեղ �V(�, �)-ները �(�, �) վեկտոր-ֆունկցիայի բաղադրիչներն են: (14) 
գնահատականները տեղի ունեն հավասարաչափ` �-ի փոփոխման 
յուրաքանչյուր վերջավոր ինտերվալում: 

Ապացույց: Քանի որ գումարի վարիացիան չի գերազանցում 
գումարելիների վարիացիաների գումարին, ապա (14) գնահատական-

ների ապացուցման համար բավական է ցույց տալ, որ նրանք տեղի ունեն 

(13)-ի աջ մասի յուրաքանչյուր գումարելիի համար: M(�, �)և	M∗(�, �) վեկտոր-ֆունկցիաների բաղադրիչների համար (14) 
գնահատականները տեղի ունեն հետևյալ թեորեմի ուժով. 

Եթե �(�) և H(�) մատրիցների տարրերը բացարձակ անընդհատ են 
յուրաքանչյուր վերջավոր ինտերվալում, ապա ցանկացած ֆիքսված �-ի 
համար 0 → ∞ դեպքում իրավացի են հետևյալ գնահատականները. 

�MV(�, �)�;s�
; = ®(1), Y = 1,2, … ,2,, 

որոնք տեղի ունեն հավասարաչափ �-ի փոփոխման յուրաքանչյուր վեր-
ջավոր ինտերվալում, իսկ  

�MV∗(�, �)�;s�
; = ®(1), Y = 1,2, … ,2, 

հավասարաչափ` ողջ (−∞, ∞) ուղղի վրա, երբ 0 → ∞ [5, 17-35]: 
Մյուս կողմից, քանի որ  
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/a(�, −C) + �(�, C) − ���2�(� − C) 
վեկտոր-ֆունկցիան հանրագումարելի է, ուստի նրա նկատմամբ կիրառե-

լի է Ռիմանի-Լեբեգի լեմմը, ըստ որի` lim�→� ¨V (�, �) = 0, Y = 1,2, … ,2,: 
հետևաբար 

 ¢� ¨V(�, 9)�
�

�9	¥;s�
; = � |¨V(�, 9)|;s�

;
�9 = ®(1), 

իսկ քանի որ ©(�, C) վեկտոր-ֆունկցիան նույնիսկ դիֆերենցելի է, ապա 
� «V(�, 9)�
�

�9, Y = 1,2, … ,2,	 
ֆունկցիաների համար (14) գնահատականները կհետևեն դարձյալ 

Ռիմանի-Լեբեգի լեմմից: 

ԼեմմԼեմմԼեմմԼեմմ    2222°°°° .... Դիցուք (1) հավասարման �(�) և H(�) մատրիցների 
տարրերը բացարձակ անընդհատ են, իսկ �(�)-ը պատկանում է ��(−∞, ∞) դասին: Այդ դեպքում յուրաքանչյուր |�| ≤ �� միջակայքի հա-
մար ∃	² = ²(��) հաստատունն այնպիսին, որ C → 0 դեպքում իրավացի 
են հետևյալ գնահատականները. 

|©V(�, C)| < ²C��	, Y = 1,2, … ,2,: 
Ապացույց: Դիցուք ∀	� ∈ (−∞, ∞): Քանի որ (11) հավասարության 

մեջ ինտեգրալը ըստ C-ի վերցվում է – 7-ից 7 սահմաններում, ապա 
վերցնելով 7 ≤ �, կստանանք, որ � + C ≥ 0, � − C ≥ 0: Մյուս կողմից` 

©V(�, C) = 12 � ´��VK(�, C, v) + ��VK(�, −C, v) ��
K_�

�sG
�XG

�K(v)�v =	
= 12 ´ � ��VK(�, C, v) + ��VK(�, −C, v) �sG

�XG
�K(v)��

K_� �v, Y = 1,2, … ,2,	, 
հետևաբար, վերջին հավասարության ինտեգրալի նկատմամբ կիրառելով 

Կոշի-Բունյակովսկու անհավասարությունը, կգտնենք. 

|©V(�, C)| ≤ ´ ²K
��
K_� � |�K(v)|�sG

�XG
�v ≤ ´ ²KN

��
K_� C�� µ � �K�(v)�

X�
�v¶

�� = ²C��,	
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որտեղ  ²K = max�XG¹¡¹�s¡º�VK(�, C, v) + ��VK(�, −C, v)º , Y = 1,2, … ,2, ∶ 
 Լեմմ 3Լեմմ 3Լեմմ 3Լեմմ 3°°°° . . . . Նախորդ լեմմի պայմաններում ցանկացած ֆիքսված �-ի 

համար տեղի ունեն հետևյալ հավասարությունները. 

lim�→� � «V
�

X�
(�, 9)�9 = 0, 	Y = 1,2, … ,2,,	 (15) 

որտեղ «V-երը «(�, �)վեկտոր-ֆունկցիայի բաղադրիչներն են: (15) հավա-
սարությունները տեղի ունեն հավասարաչափ` � -ի փոփոխության յու-
րաքանչյուր վերջավոր միջակայքում: 

Ապացույց: «(�, �) վեկտոր-ֆունկցիայի սահմանումից, այսինքն (11) 
հավասարությունից հետևում է. 

� «V
�

X�
(�, 9)�9 = � ¼ � ©V(�, C)IK8G�C�

X�
½�

X�
�9 = 

= � ©V(�, C)�
X�

¢ � IK8G�9�
X�

¥ �C = 2 � ©V(�, C) sin �CC �C:�
X�

 

 

(16) 

Այնուհետև, քանի որ (10′) հավասարությունից հետևում է, որ  ©V(�, C) − ©V(�, 0) = 0�C¾�, � > 0, 
ապա մեր պնդումը հետևում է (16)-ից և  

lim�→� � ��
�

(C) sin �CC �C = �(0), 
պայմանից (տես[5]): 

ԼեմմԼեմմԼեմմԼեմմ    4444°°°° . . . . Լեմմ 1° .-ի պայմաններում յուրաքանչյուր ֆիքսված � 
կետում իրավացի են հետևյալ հավասարությունները. 

lim�→� � ¨V
�

X�
(�, 9)�9 = 0, 	Y = 1,2, … ,2,,	 (17) 

որտեղ ¨V(�, 9)-ները ¨(�, 9) վեկտոր-ֆունկցիայի բաղադրիչներն են, ընդ 
որում (17) հավասարությունները տեղի ունեն հավասարաչափ` � -ի փո-
փոխման յուրաքանչյուր վերջավոր միջակայքում: 

Ապացույց: ¨(�, 9) վեկտոր-ֆունկցիայի սահմանումից, այսինքն (8) 
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հավասարությունից անմիջականորեն հետևում է, որ  

� ¨�
X�

(�, 9)�9 = 2 ��/a(�, −C) + �(�, C)2�(� − C)��
X�

sin �CC �C, 
հետևաբար, Ռիմանի-Լեբեգի լեմմի ուժով և նկատի ունենալով հետևյալ 

պայմանը [5, 17-35] �/a(�, v − �) + �(�, � − v) − ���2|�_�¡_� = 0, 
կստանանք պահանջվելիքը: 

Այժմ ապացուցենք հիմնական թեորեմը հավասարազուգամիտու-

թյան վերաբերյալ: 

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ: Դիցուք �(�) ∈ ��(−∞, ∞): Եթե (1) հավասարման �(�) և H(�) մատրիցների տարրերը բացարձակ անընդհատ են յուրաքանչյուր 
վերջավոր միջակայքում, ապա ցանկացած ֆիքսված � կետում իրավացի 
է հետևյալ հավասարությունը. lim�→��/MV(�, �) − MV(�, −�)2 − /MV∗(�, �) − MV∗(�, −�)2� = 0, (18) 

այսինքն`	�(�) վեկտոր-ֆունկցիայի ըստ (1) + (2) խնդրի սեփական 
վեկտոր-ֆունկցիաների վերլուծության և Ֆուրյեի սովորական ինտեգրա-

լի` ըստ սինուսների և կոսինուսների վերլուծության միջև եղած տարբե-

րությունը ձգտում է զրոյի հավասարաչափ` �-ի փոփոխման յուրաքանչ-
յուր վերջավոր միջակայքում: 

Ապացույց: (14) գնահատականների ուժով և (6′) հավասարության 
հետևանքով կիրառելի է Բ. Մ. Լևիտանի տաուբերյան թեորեմը, որի 

հիման վրա ցանկացած ֆիքսված �-ի համար lim�→���V(�, �) − �V(�, −�)� = 0, Y = 1,2, … ,2,, 
որտեղից, ըստ (13) նշանակման, կունենանք. lim�→��/MV(�, �) − MV(�, −�)2 − /MV∗(�, �) − MV∗(�, −�)2� =	 

= 12# lim�→� �/¨(�, 9) + «(�, 9)2�9:�
X�

 

Այս դեպքում (18) հավասարությունը կհետևի լեմմ 3°  և 4° -ից: 

Այս թեորեմը տալիս է 2,-չափանի վեկտոր-ֆունկցիաների տարա-
ծությունում Դիրակի օպերատորի ըստ սեփական ֆունկցիաների վերլու-

ծության զուգամիտության հարցի վերջնական լուծումը` (−∞, ∞) ողջ 
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առանցքի վրա քառակուսով ինտեգրելի վեկտոր-ֆունկցիաների համար: 

Թեորեմից, մասնավորաբար, հետևում է զուգամիտության վերաբեր-

յալ հետևյալ թեորեմը. 

Դիցուք տեղի ունեն վերը նշված թեորեմի պայմանները: Այդ դեպ-

քում յուրաքանչյուր �� կետում, որտեղ տեղի ունեն �(�) ∈ ��(−∞, ∞) վեկ-
տոր-ֆունկցիայի Ֆուրյեի սովորական ինտեգրալի վերլուծության լոկալ 

պայմանները, տեղի ունի  lim�→��M(��, �) − M(��, −�)� = �(��) 
հավասարությունը, այսինքն �(�) վեկտոր-ֆունկցիայի վերլուծությունը 
Ֆուրյեի ընդհանրացված ինտեգրալի` ըստ Դիրակի օպերատորի սեփա-

կան վեկտոր-ֆունկցիաների, �� կետում, ձգտում է �(��) արժեքին: 
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ТЕОРЕМЫ РАВНОСХОДИМОТЕОРЕМЫ РАВНОСХОДИМОТЕОРЕМЫ РАВНОСХОДИМОТЕОРЕМЫ РАВНОСХОДИМОСТИ И СХОДИМОСТИ РАЗСТИ И СХОДИМОСТИ РАЗСТИ И СХОДИМОСТИ РАЗСТИ И СХОДИМОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯЛОЖЕНИЯЛОЖЕНИЯЛОЖЕНИЯ    

ПО СОБСТВЕННЫМ ВЕКТОПО СОБСТВЕННЫМ ВЕКТОПО СОБСТВЕННЫМ ВЕКТОПО СОБСТВЕННЫМ ВЕКТОРРРР----ФУНКЦИЯМ ОПЕРАТОРАФУНКЦИЯМ ОПЕРАТОРАФУНКЦИЯМ ОПЕРАТОРАФУНКЦИЯМ ОПЕРАТОРА    
ДИРАКА 2ДИРАКА 2ДИРАКА 2ДИРАКА 2NNNN----ГО ПОРЯДКАГО ПОРЯДКАГО ПОРЯДКАГО ПОРЯДКА    

Саакян РобертСаакян РобертСаакян РобертСаакян Роберт    
            

Ключевые Ключевые Ключевые Ключевые словасловасловаслова:::: равносходимость, собственная вектор-функция, 
вариация, суммируемый, тауберова теорема, интегрируемый с квадратом. 

В настоящей работе, опираясь на предварительные оценки для 
отрезков разложений по собственным вектор-функциям задачи (1)+(2) и 
примененная тауберова теорема Б. М. Левитана, дано доказательство 
теоремы о равносходимости разложений по собственным вектор-
функциям задачи (1)+(2) в обычный интеграл Фурье по синусам и 
косинусам для произвольной вектор-функции с интегрируемым квадратом 
на всей числовой оси, притом эта теорема дает окончательное решение 
вопроса о сходимости разложения по собственным вектор-функциям 
оператора Дирака, определенного в пространстве 2n-мерных вектор-
функций, для вектор-функций с интегрируемым квадратом на всей оси (−∞,∞): 

 
 

DIRAC’S 2N DIMENSIONDIRAC’S 2N DIMENSIONDIRAC’S 2N DIMENSIONDIRAC’S 2N DIMENSIONAL OPERATOR THEOREMSAL OPERATOR THEOREMSAL OPERATOR THEOREMSAL OPERATOR THEOREMS    OF OF OF OF 
EQUICONVERGENCE AND EQUICONVERGENCE AND EQUICONVERGENCE AND EQUICONVERGENCE AND CONVERGENCE BASED ONCONVERGENCE BASED ONCONVERGENCE BASED ONCONVERGENCE BASED ON    EXPANSIONS IN EXPANSIONS IN EXPANSIONS IN EXPANSIONS IN 

THEIR OWN VECTORTHEIR OWN VECTORTHEIR OWN VECTORTHEIR OWN VECTOR----FUNCTIONSFUNCTIONSFUNCTIONSFUNCTIONS    
Sahakyan RobertSahakyan RobertSahakyan RobertSahakyan Robert    

            
Key words: Key words: Key words: Key words: equiconvergence, own vector function, variation, integral, 

Tauberian theorem, square-integrable. 
This paper is based on preliminary estimates for the expansions of the 

segments according to their own vector-functions of (1) + (2) and the 
application of Tauberian theorem by B. M. Levitan. It gives proof of the 
equiconvergence expansions in eigenvector functions of (1) + (2) in a 
conventional Fourier integral sine and cosine of an arbitrary vector functions 
square-integrable on the whole real axis. Moreover this theorem gives the final 
decision on the convergence of the expansion on its own vector-functions of 
the Dirac operator defined in the space of 2n-dimensional vector functions for 
vector functions square-integrable on the whole axis -∞, ∞:  

        


