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Добре известна е класическата схема, по която геометрията на хиперсферите поражда геометрията на римановите многообразия с постоянна секционна
кривина:
1) хиперсфери ⇒
2) напълно омбилични хиперповърхнини ⇒
3) риманови многообразия с постоянна секционна кривина.
В настоящия доклад представяме едно развитие на споменатия подход като
разглеждаме следните геометрични обекти:
1) регулярни семейства от сфери с коразмерност 2 (канални хиперповърхнини);
2) квази-омбилични хиперповърхнини;
3) риманови многообразия с квази-постоянна секционна кривина (риманови QC-многообразия).
Доказваме, че геометрията на римановите многообразия с квази-постоянна
секционна кривина се поражда от класа на каналните хиперповърхнини. Основен резултат е следната:
Теорема [1] Всяко риманово QC-многообразие с положителна хоризонтална секционна кривина локално може да се вложи в евклидово пространство като част от канална хиперповърхнина.
Специален клас на римановите QC-многообразия образуват римановите
субпроективни пространства. По-нататък доказваме, че геометрията на римановите субпроективни пространства се поражда от класа на ротационните хиперповърхнини на евклидовото пространство.
Нека F (ε)(ε = ±1, 0) е реална пространствена форма с постоянна секционна кривина ε, B е едномерно риманово многообразие, а f е гладка функция
върху B. Доказваме локална еквивалентност на класа на римановите warpedproduct-многообразия от тип B ⊗f F (ε) и класа на римановите субпроективни
многообразия.
Като използваме резултатите от [1], получаваме локална класификация на
конформно плоските хиперповърхнини на евклидовото пространство:
Теорема Всяка конформно плоска хиперповърхнина в евклидовото пространство локално е част от хиперповърхнина от следния вид.
1) хиперравнина;
2) хиперсфера;
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3) развиваема хиперповърхнина;
4) канална хиперповърхнина.
Идеята за геометрия на риманови многообразия (M, g, ξ), снабдени с единично векторно поле ξ, естествено преминава в геометрия на риманови многообразия (M, g, W, ξ) снабдени с две ортогонални единични векторни полета
W, ξ.
От теорията на полусиметричните риманови многообразия е известно, че
класът на типичните полусиметрични риманови многообразия се описва с класа на римановите многообразия от тип conullity two.
Като се опираме на резултатите от [2], получаваме следното геометрично
характеризиране на хиперповърхнините на евклидово пространство, които са
риманови многообразия от тип conullity two:
Теорема Една хиперповърхнина на евклидовото пространство е риманово
многообразие от тип conullity two точно тогава, когато локално с част от
обвивката на двупараметрично семейство хиперравнини.
Като използваме разлагането на 12 основни класа Wi , (i = 1, . . . , 12) на
почти кантактните метрични многообразия, получено в [3], в [4] доказваме, че
класът на реалните хиперповърхнини на Келерово многообразие се разлага на
четири основни класа: W1 , W2 , W4 и W6 . Точно описание на класа W1 ⊗ W6 за
комплексното евклидово пространство се дава със следната
Теорема Една реална хиперповърхнина на комплексното евклидово пространство е от:
1) класа W1 ⊗ W6 точно тогава, когато е еднопараметрична система от
комплексни хиперповърхнини;
2) класа W1 точно тогава, когато е еднопараметрична система от комплексни хиперравнини;
2) класа W6 точно тогава, когато е регулярна еднопараметрична система
от комплексни хиперповърхнини;
В заключение ще отбележим, че споменатите резултати имат естествено
продължение в геометрията на почти ермитовите многообразия.
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