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VỀ HỆ SỐ FOURIER CỦA CHUỖI
EISENSTEIN SIEGEL BẬC CAO

Đỗ Anh Tuấn1

Tóm tắt

Mục đích của bài báo này là tính các hệ số Fourier của chuỗi Eisenstein Siegel bậc cao
và đưa ra bảng giá trị của chúng. Phần quan trọng nhất trong tính toán của phép nâng Ikeda
là một lớp các đa thức tương ứng với các ma trận nửa nguyên đối xứng. Sau đó bằng việc
sử dụng công thức truy hồi của H.Katsurada ([7]), chúng tôi tính toán được các đa thức trên
với một số ma trận cấp 3, cấp 4 và đưa ra một số bảng giá trị cho hệ số Fourier của chuỗi
Eisenstein Siegel bậc 3, bậc 4 tương ứng.

The purpose of this paper is to compute the Fourier coefficients of the Siegel Eisenstein
series of higher degree, and to give several tables of them. Most important part of the
calculation of the Ikeda lifts is one of certain polynomials attached to the half-integral
symmetric matrices. Then, by using the induction formulae due to H. Katsurada, we have
computed the polynomials for many matrices of size 3 and size 4 and succeeded to give several
tables of the Fourier coefficients of the Siegel Eisenstein series of degree 3 and degree 4
respectively.

Từ khóa

Chuỗi Eisenstein Siegel, L-hàm, Dạng modula.

1. Mở đầu

Cho k là số nguyên chẵn sao cho k ≥ n + 2 và Ek(Z) =
∑
{C,D}

|CZ +D|−k chuỗi

Eisenstein Siegel bậc n, trọng số k, với {C, D} chạy trên tất cả các lớp biểu diễn tương
đương của các cặp ma trận nguyên tố cùng nhau, đối xứng cấp n. Khi đó Ek(Z) có
khai triển Fourier

Ek(Z) =
∑
B

Ck(B)e2πitr(BZ).

Ở đây, B chạy trên tất cả các ma trận nửa nguyên, xác định dương bậc n trên Z và
tr là vết của ma trận. Hệ số Fourier của chuỗi Eisenstein Siegel là chủ đề quan trọng
nhất trong lý thuyết số và rất nhiều ứng dụng được suy ra từ nó. Nhưng hiện nay chúng
ta chưa có công thức hiện cho hệ số Fourier của chuỗi này ngoại trừ một số rất ít các
trường hợp đặc biệt. Trường hợp bậc 1 đã được xét tới khá đầy đủ. Trong [11], [12],
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Mass đã đưa ra công thức hiện cho hệ số Fourier trong trường hợp bậc 2. Trong [10],
Kitaoka đã đưa ra công thức cho Ck(B) khi n = 3 và B là Z2-cực đại. Những nghiên
cứu cho ma trận B không là Z2-cực đại được đưa ra bởi M. Ozeki và T. Washio (xem
[13]). Trong bài báo này chúng tôi đưa ra công thức hiện cho Ck(B) với bất kỳ ma
trận bậc n nửa nguyên, xác định dương B. Sau đó, chúng tôi đưa ra một số công thức
hệ số Fourier trong một số trường hợp cụ thể minh họa cho các công thức lý thuyết
tìm được.

2. Một số khái niệm và ký hiệu

Cho R là một vành giao hoán, ta ký hiệu:

Sym∗n(R) = {T = (tij) ∈ Symn(Q(R))|tii ∈ R (1 ≤ i ≤ n), 2tij ∈ R (1 ≤ i 6= j ≤ n)} .

Trong trường hợp R = Z tập Sym∗n(Z)n≥0 và Sym∗n(Z)n>0 là các tập con của Sym∗n(Z)
gồm tất cả các ma trận nửa nguyên đối xứng, xác định dương và không âm tương ứng.

Với mỗi vành giao hoán R và hai ma trận X ∈ Mm,n(R) và A ∈ Mm(R) ta viết
A[X] = tXAX với tX là ma trận chuyển vị của ma trận X . Với mỗi cặp hai ma trận
A1, A2 ∈Mn(R) ta định nghĩa quan hệ tương đương trên R như sau:

A1 ∼ A2 ⇔ A2 = A1[U ] với U ∈ GLn(R).

Cho hai ma trận vuông X ∈ Mm(R), Y ∈ Mn(R) ta viết X⊥Y =

(
X
Y

)
. Đặc

biệt, ta viết x⊥Y thay vì (x)⊥Y .

Với mỗi số nguyên tố p, gọi Qp là trường các số p-adic, và gọi Zp và Z×p là vành các
số nguyên p-adic và vành số nguyên p-adic đơn vị. Ta ký hiệu ordp(∗) là bậc p-adic.
Với mỗi phần tử a = pru với r ∈ Z và u ∈ Z×p , ta định nghĩa hàm χp(a) trong hai
trường hợp như sau:

Với p 6= 2 thì

χp(a) =


(u
p

)
nếu r chẵn

0 nếu r lẻ.

Với p = 2 thì

χ2(a) =


1 nếu r ≡ 0 mod 2 và u ≡ 1 mod 8

−1 nếu r ≡ 0 mod 2 và u ≡ 5 mod 8

0 còn lại.

Ở đây,
(∗
p

)
là ký hiệu thặng dư toàn phương modulo p.

17



Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 9 (12-2016)

Để nghiên cứu chuỗi Eisenstein, với mỗi số nguyên tố p và ma trận B ∈ Sym∗n(Zp),
ta định nghĩa chuỗi Siegel địa phương:

bp(B; s) :=
∑

R∈Symn(Qp)/Symn(Zp)

e(tr(BR))µp(R)−s,

với µp(R) = pordp(µ(R)). Khi đó ta dễ dàng thấy rằng chuỗi Eisenstein được phân tích
thành tích của các chuỗi Siegel địa phương

∏
p

bp(B; s) với bất kỳ ma trận B ∈ Sym∗n(Z).

Để hiểu về chuỗi bp(B; s) và đa thức Fp(B; X) ta xét ví dụ đơn giản nhất n = 1.
Với bất kỳ B = b ∈ Z, ta có

bp(b; s) =
∑

r∈[ 1p ]/Z
e(br)µp(r)

−s

= 1 +
∞∑
e=1

p−es

( ∑
u∈(Z/peZ)×

e(p−eu)

)
= (1− p−s)

ordp(b)∑
i=0

(p1−s)
i
.

Với mỗi ma trận B ∈ Sym∗n(Zp)∩GLn(Qp) ta định nghĩa một đa thức γp(B; X) ∈ Z[X]
bởi

γp(B; X) :=


(1−X)

(n−1)/2∏
i=1

(1− p2iX2) nếu n lẻ

(1−X)
n/2∏
i=1

(1− p2iX2)(1− pn/2χp((−1)n/2detB)X) nếu n chẵn.

Khi đó tồn tại một đa thức Fp(B; X) ∈ Z[X] với hệ số bậc cao nhất bằng 1 sao cho

bp(B; s) = Fp(B; p−s)γp(B; p−s).

Với mỗi B ∈ Sym∗n(Z) ∩GLn(Q) ta có

b(B; s) =
∏
p

Fp(B; p−s)×


L(s− n/2, χB)

{
ς(s)

n/2∏
i=1

ς(2s− 2i)

}
nếu n chẵn{

ς(s)
(n−1)/2∏
i=1

ς(2s− 2i)

}−1
nếu n lẻ

(1)

với L(s, χB) là L-hàm Dirichlet tương ứng với đặc trưng Kronecker χB.

Bây giờ để biết chuỗi Siegel b(B; s) tường minh với mỗi ma trận B ∈ Sym∗n(Zp) ∩
GLn(Qp) cho trước, chúng ta phải biết giá trị của đa thức Fp(B; p−s) tại vô hạn giá
trị của p. Sau đây ta phát biểu định lý tổng quát về hệ số Fourier của chuỗi Eisenstein
Siegel.
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Định lý 1. Cho n là số nguyên dương và k là số nguyên dương chẵn thỏa mãn
k > n + 1. Với mỗi B ∈ Sym∗n(Z)>0, hệ số Fourier C(n)

k (B) của chuỗi Eisenstein
Siegel E(n)

k được cho như sau:

i) Nếu n chẵn thì ta có:

C
(n)
k (B) = 2nk−n

2/2ΓC(k−n/2, χB)

k
n/2∏
i=1

(2k − 2i)

|Bk|
n/2∏
i=1

|B2k−2i|
(detB)k−(n+1)/2

∏
p|fB

Fp(B; p−k),

với fB là số nguyên dương xác định như trên và ΓC(s) := 2(2π)−sΓ(s).
ii) Nếu n lẻ thì ta có:

C
(n)
k (B) = (−1)k/22(n−1)k−(n−1)n/2+1

k
(n−1)/2∏
i=1

(2k − 2i)

|Bk|
(n−1)/2∏
i=1

|B2k−2i|
(detB)k−(n+1)/2

∏
p|DB

Fp(B; p−k)

với D(B) = 2n/2 det(B), fB =
√

DB

σB
, σB là biệt thức của B và Bm là ký hiệu

của số Bernoulli thứ m.

Chứng minh:

Để tính hệ số Fourier C(n)
k (B) của chuỗi Eisenstein Siegel E(n)

k ta phải biết giá trị
của đa thức Fp(B; p−s) tại vô hạn giá trị của p. Tuy nhiên, theo định lý 3.2 ([7]), đa
thức Fp(B; X) thỏa mãn phương trình hàm sau:

Fp(B; p−(n+1)X−1) = ςp(B)
(
p(n+1)/2X

)−εp(B)
Fp(B; X),

với các nhân tử εp(B), ςp(B) được tính qua det(B). Từ đó, suy ra bậc của đa thức
Fp(B; X) bằng εp(B) và Fp(B; X) = 1 nếu p không là ước của D(B). Hơn nữa, nếu
n chẵn thì Fp(B; X) = 1 nếu p không là ước của fB. Theo công thức 5.4 trong [2], ta
có:

Ck
(n)(B) = (−1)nk/22nk−(n−1)n/2

2k∏
i=2k−n+1

πi/2

Γ(i/2)
(det B)k−

n+1
2 b(B; k). (2)

Từ (1), (2), và những nhận xét ở trên ta thu được công thức hệ số của chuỗi Eisenstein
như trên.

Ví dụ 1. Khi n = 1, với bất kỳ số nguyên dương b ∈ Z, ta suy ra phương trình sau

Fp(b; X) =
ordp(b)∑
i=0

(pX)i với bất kỳ số nguyên tố p. Khi đó ta có

C
(1)
k (b) = (−1)k/2

2k

|Bk|
σk−1(b), với σk−1(b) =

∑
d|b

dk−1.
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3. Công thức truy hồi cho đa thức Fp(B, X)

Để phát biểu công thức truy hồi cho đa thức Fp(B, X) ta cần một số bất biến địa
phương.

Định nghĩa. Cho p là số nguyên tố và B ∈ Sym∗n(Zp) ∩GLn(Qp).

i) Nếu n chẵn thì ta định nghĩa ξp(B) bởi ξp(B) := χp((−1)n/2 det B).
ii) Nếu n lẻ thì ta định nghĩa ηp(B) bởi

ηp(B) := hp(B)(detB, (−1)(n−1)/2 det B)p(−1, −1)p
(n2−1)/8.

iii) Ta đặt dp(B) := ordp(2
2[n/2] det B). Khi đó ta định nghĩa δp(B) như sau

δp(B) :=

{
2
[
dp(B)+1−δ2p

2

]
dp(B)

với δ2p là ký hiệu Kronerker.

3.1. Trường hợp p 6= 2

Định lý 2. (Định lý 4.1, [7] ) Nếu B ∈ Sym∗n(Z2)∩GLn(Q2) thỏa mãn B ∼ b1⊥B2,
trong đó B2 ∈ Sym∗n−1(Zp) ∩GLn−1(Qp) với ordp(b1) ≥ lp(B2). Khi đó ta có

Fp(B; X) = C(B, B2; X)(1)Fp(B2; pX) + C(B, B2; X)(0)Fp(B2; X),

với các đa thức được xác định như sau:

C(B, B2; X)(1) =
1

1− pX
,

C(B, B2; X)( 0) =
−(pX)δ

1− pX
.

3.2. Trường hợp p = 2

Định lý 3. (Định lý 4.2, [7] ) Nếu B ∈ Sym∗n(Z2)∩GLn(Q2) thỏa mãn B ∼ B1⊥B2,
trong đó {

B1 = 2ru1⊥2ru2; u1, u2 ∈ Z×2
B2 = Sym∗n−2(Z2) ∩GLn−2(Q) : r ≥ l2(B2) + 1

thì ta có

F2(B; X) = C(B, B2; X)(1, 1)C(B, B2; 2X)(2, 1)F2(B; 22X)

+
{
C(B, B2; X)(1, 1)C(B, B2; 2X)(2, 0) + C(B, B2; X)(1, 0)C(B, B2; X)(2, 1)

}
F2(B2; 2X)

+C(B, B2; X)(1, 0)C(B, B2; X)(2, 0)F2(B2; X),
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với các đa thức được xác định như sau:

C(B, B2; X)(1, 1) =
1− 2ξX

1− 23X2
,

C(B, B2; X)(1, 0) =
(−1)ξ+1ξ′(1− 22ξX)

1− 23X2
2δ/2(2X)δ−r+ξ

2
,

C(B, B2; X)(2, 1) =
1

1− 2X
,

C(B, B2; X)(2, 0) =
(2X)r+1

1− 2X
.

4. Một số ví dụ

Trong mục này, chúng ta sẽ đưa ra một vài ví dụ về đa thức Fp(B, X) và hệ số
Fourier của chuỗi Eisenstein Siegel bậc cao.

Ví dụ 2. Nếu B = 13 ∈ Sym∗3(Z)>0 thì D(13) = 22 và do đó chúng ta chỉ phải tính

đa thức F2(13, X). Ta dễ dàng thấy rằng 13 ∼ 2Y⊥3 với Y =

(
1 1/2
1/2 1

)
. Khi đó

ta có 

δ = δ2(2Y⊥3) = 2,

δ̃ = δ2(2⊥3) = 2,

δ̃ = δ2(3) = 0,
η = η2(2Y⊥3) = −1,
η̂ = η2(3) = 1

ξ̃ = 0

ξ̃′ = 1
σ = 0,

và vì vậy 

C(1,1)(2Y⊥3, 3; X) = 1
C(1,0)(2Y⊥3, 3; X) = −24X2

C(1,1)(2Y⊥3, 3; X) =
1

1− 23X2

C(1,1)(2Y⊥3, 3; X) = − 23X2

1− 23X2
.

Mặt khác, ta có F2(3, X) = 1. Theo định lý 1, ta thu được:

F2(13; X) = F2(2Y⊥3; X) =
1− 25X2

1− 25X2
− 24X2

(
1− 23X2

1− 23X2

)
= 1− 24X2.

Cuối cùng, ta nhận được hệ số Fourier:

C
(3)
k (13) = (−1)k/2+1 k(2k − 2)

|Bk| |B2k−2|
σ2k−4(2),

với σ2k−4(∗) là σ-hàm được định nghĩa ở mục trên.
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Ví dụ 3. Nếu B = 14 ∈ Sym∗4(Z)>0 thì D(14) = 24, ∂14 = 1, f14 = 22 và do đó
chúng ta chỉ phải tính đa thức F2(14, X). Ta dễ dàng thấy rằng 14 ∼ 2Y⊥1⊥3 với

Y =

(
1 1/2
1/2 1

)
. Khi đó ta có:

δ = δ2(2Y⊥1⊥3) = 4,

δ̃ = δ2(2Y⊥1⊥3) = 3,

δ̂ = δ2(1⊥3) = 2,
ξ = χ2(2Y⊥1⊥3) = 1,
η̃ = −1

ξ̂ = χ2(1⊥3) = −1
ξ′ = 1

ξ̂′ = −1
σ = 0,

và vì vậy: 

C(1,1)(2Y⊥1⊥3, 1⊥3; X) =
1− 22X

1− 25X2

C(1,0)(2Y⊥1⊥3, 1⊥3; X) = −26X2(1− 23X)

1− 25X2

C(2,1)(2Y⊥1⊥3, 1⊥3; X) =
1

1 + 22X

C(2,0)(2Y⊥1⊥3, 1⊥3; X) = − 25X2

1 + 22X
.

Theo định lý ta có:

F2(14; X) = 1−22X
(1−25X2)(1+23X)

F2(1⊥3; 22X) +
(
−27X2(1−22X)

(1−25X2)(1+23X)
+ −26X2(1−23X)

(1−25X2)(1+22X)

)
F2(1⊥3; 2X)

+
211X4(1− 23X)

(1− 25X2)(1 + 22X)
F2(1⊥3; X)

=
1− 22X

(1− 25X2)(1 + 23X)
F2(1⊥3; 22X)− 26.3.X2

(1 + 22X)(1 + 23X)
F2(1⊥3; 2X)

+
211X4(1− 23X)

(1− 25X2)(1 + 22X)
F2(1⊥3; X).

Mặt khác, áp dụng Định lý 1 cho ma trận 1⊥3 ∈ Sym∗2(Z)>0 ta có:

F2(1⊥3; X) = 1 + 2X + 23X2.

Vì vậy theo Định lý 1, ta có:

F2(14; X) = F2(2Y⊥1⊥3; X) = 1− 22X − 25X2 − 27X3 + 210X4.

Cuối cùng, ta nhận được hệ số Fourier

C
(4)
k (14) = 22 L(3− k, χ14)

ς(1− k)ς(3− 2k)ς(5− 2k)

(
σ2k−5(2)2 − 2k−3σ2k−5(2)− 22k−5.3

)
.
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5. Kết luận

Trong bài báo này, bằng việc sử dụng công thức truy hồi chúng tôi đưa ra công thức
hiện cho hệ số Fourier của chuỗi Eisenstein Siegel bậc cao. Sau đó là bảng giá trị tính
toán chi tiết cho một số trường hợp đặc biệt. Những tính toán giá trị cho hệ số Fourier
của chuỗi Eisenstein Siegel có thể áp dụng trong lý thuyết mật mã, một lĩnh vực đang
được nhiều nhà khoa học quan tâm.
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