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Mở đầu

Siêu đại số Lie còn gọi là đại số Lie Z2 -phân bậc, một khái niệm
ban đầu xuất hiện trong các nghiên cứu vật lý. Trong ngành vật lý lý
thuyết, đây là một đối tượng quan trọng, nó mô tả toán học tính siêu
đối xứng của các hạt. Trong đó các phần tử thuần nhất bậc 0̄, hay
còn gọi là các phần tử chẵn đại diện cho các hạt boson, các phần tử
thuần nhất bậc 1̄, hay còn gọi là các phần tử lẻ, đại diện cho các hạt
fermion. Siêu đại số Lie nói chung không phải là đại số Lie, nhưng
nó có thành phần thuần nhất bậc 0̄ là đại số Lie.
Siêu đại số Lie và lý thuyết biểu diễn của chúng tương đối phức
tạp. Có nhiều tính chất quan trọng mà đối với đại số Lie thì thỏa
mãn còn đối với siêu đại số Lie thì không. Ví dụ như, mỗi biểu diễn
của đại số Lie đơn hữu hạn chiều thì hoàn toàn khả quy, nhưng đối
với siêu đại số Lie thì tính chất này không còn đúng nữa.
V. Kac đã phân loại tất cả các siêu đại số Lie đơn hữu hạn chiều
thành 3 kiểu: siêu đại Lie kiểu cổ điển cơ bản (basic classical), siêu
đại số Lie kiểu cổ điển lạ (strange classical) và siêu đại số Lie kiểu
Cartan. Sau đó, Kac tiến hành phân loại các biểu diễn bất khả quy
hữu hạn chiều của siêu đại số Lie kiểu cổ điển cơ bản. Khi xem xét
các biểu diễn bất khả quy hữu hạn chiều của các siêu đại số Lie đơn
này, Kac chia chúng ra làm 2 loại: biểu diễn bất khả quy điển hình
và biểu diễn bất khả quy không điển hình. Đối với lớp các biểu diễn
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bất khả quy điển hình, Kac đã thiết lập được công thức tính đặc
trưng của chúng. Đây là công thức tương tự như công thức đặc trưng
Weyl của biểu diễn bất khả quy của đại số Lie đơn. Kac vẫn còn
để ngỏ công thức đặc trưng ứng với lớp các biểu diễn bất khả quy
không điển hình. Bài toán tìm công thức đặc trưng cho biểu diễn
bất khả quy không điển hình là bài toán phức tạp, thu hút được sự
quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà toán học và vật lý. Có thể kể
đến như: I.N. Bernstein và D.A. Leites (1980); A.B. Balantekin và
I. Bars (1981); P.H. Dondi và P.D. Jarvis (1981); J. van der Jeugt,
J.W.B Hughes, R.C. King và J. Thierry-Mieg (1990); I. Penkov và
V. Serganova (1994).... Trong đó, đặc biệt phải kể đến công trình của
Van der Jeugt cùng các cộng sự. Ở đấy, ông và các cộng sự đã đưa ra
giả thuyết về công thức đặc trưng của các biểu diễn bất khả quy của
gl(m|n). Vấn đề tìm công thức đặc trưng bất khả quy của gl(m|n)
vẫn còn để mở cho đến năm 1995, khi Serganova kết hợp kỹ thuật
của đại số và hình học đã đưa ra được công thức đặc trưng tổng quát.
Tuy nhiên, công thức của Serganova là khá phức tạp, không tiện cho
việc tính toán cụ thể. Sau đó, vào năm 2007, Su và Zhang dựa trên
kỹ thuật của Brundan đã đưa ra một công thức đặc trưng khác, đơn
giản và dễ sử dụng hơn công thức của Serganova.
Có một cách tiếp cận tự nhiên để tìm công thức đặc trưng của
biểu diễn bất khả quy của siêu đại số Lie gl(m|n) là người ta tìm
cách làm tương tự như đại số Lie. Đó là mô tả các đặc trưng của các
biểu diễn bất khả quy thông qua các S-hàm siêu đối xứng (một mở
rộng của hàm đối xứng Schur). Việc này thực hiện được đối với lớp
các biểu diễn bất khả quy hiệp biến (đó là các thành phần bất khả
quy trong phân tích lũy thừa của biểu diễn tự nhiên thành tổng của
các thành phần bất khả quy) và biểu diễn bất khả quy phản biến (đó
là các thành phần bất khả quy trong phân tích của lũy thừa của biểu
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diễn đối ngẫu của biểu diễn tự nhiên). Đối với lớp các biểu diễn bất
khả quy này, đặc trưng của chúng bằng S-hàm siêu đối xứng liên kết
với các phân hoạch (giống như với đại số Lie). Bây giờ ta xét tích hỗn
hợp gồm lũy thừa của biểu diễn tự nhiên và lũy thừa của biểu diễn
đối ngẫu của biểu diễn tự nhiên. Các thành phần bất khả quy trong
tích này được gọi là biểu diễn ten xơ trộn bất khả quy. Đặc trưng
của biểu diễn ten xơ trộn bất khả quy nói chung không phải lúc nào
cũng là S-hàm siêu đối xứng liên kết với phân hoạch hỗn hợp, trong
đó phân hoạch hỗn hợp là sự kết hợp của 2 phân hoạch.
Vào năm 2006, Moens và Van der Jeugt đã đưa ra một giả thuyết
cho một lớp các biểu diễn bất khả quy, được gọi là tới hạn, có đặc
trưng là S-hàm siêu đối xứng liên kết với phân hoạch hỗn hợp.
Mục tiêu của luận án là chỉ ra một số lớp các biểu diễn bất khả
quy của gl(m|n) mà đặc trưng là S-hàm siêu đối xứng liên kết với
phân hoạch hỗn hợp. Kết quả chính được trình bày trong các chương
3, 4, và 5.
Luận án được chia thành 5 chương. Chương 1 giới thiệu một số ký
hiệu và khái niệm cơ bản, đặc biệt là các hàm siêu đối xứng Schur.
Đây là đối tượng mà chúng tôi muốn kết nối với đặc trưng của biểu
diễn bất khả quy hữu hạn chiều của gl(m|n).
Chương 2 trình bày ngắn gọn về lý thuyết biểu diễn của siêu đại
số Lie, chủ yếu là siêu đại số Lie tuyến tính tổng quát gl(m|n). Trong
chương này, chúng tôi đưa ra một lớp trọng của gl(m|n) mà chúng
tôi gọi là lớp trọng đặc biệt. Đây là một lớp trọng đóng vai trò quan
trọng trong luận án của chúng tôi.
Chương 3 trình bày một trong những kết quả chính của luận án.
Trong chương này, chúng tôi khảo sát đặc trưng của biểu diễn bất
khả quy của gl(m|1). Kết quả chính là Định lý 3.3.1, ở đó, chúng tôi
chỉ ra đặc trưng bất khả quy tương ứng với trọng đặc biệt bằng với
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S-hàm siêu đối xứng liên kết với phân hoạch hỗn hợp m-chuẩn.
Chương 4 trình bày một số kết quả mở rộng của Chương 3. Trong
chương này, chúng tôi khảo sát lớp các biểu biễn bất khả quy tương
ứng với trọng đặc biệt có dạng:
(α1 , α2 , . . . , αm ; −k, −k, . . . , −k),
với 0 ≤ k ≤ m và αm−k ≥ 0 ≥ αm−k+1 . Kết quả chính là Định lý
4.2.1.
Trong Chương 5, chúng tôi sử dụng một số ý tưởng và kỹ thuật
của các chương trước để áp dụng cho trường hợp của đại số Lie cổ
điển. Cụ thể, dựa trên các kết quả cho siêu đại số Lie, chúng tôi thu
được một công thức quy nạp để tính đặc trưng của biểu diễn bất
khả quy của đại số Lie tuyến tính tổng quát. Công thức quy nạp này
được phát biểu trong Định lý 5.3.1. Như là một hệ quả, chúng tôi
đưa ra một công thức kiểu Jacobi-Trudi cho đặc trưng của một biểu
diễn bất khả quy bất kỳ. Kết quả này được phát biểu trong Định lý
5.3.2.
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Chương 1
Các hàm đối xứng và các hàm siêu
đối xứng Schur
Mục đích của chương này là nhằm giới thiệu một số ký hiệu và
khái niệm cơ bản mà chúng tôi sử dụng trong luận án, đặc biệt là
các hàm đối xứng Schur và hàm siêu đối xứng Schur.
1.1

Phân hoạch và các phân hoạch hỗn hợp

Mục này giới thiệu các khái niệm cơ bản về phân hoạch, phân
hoạch hỗn hợp....Chẳng hạn như, ta gọi một phân hoạch là một dãy
các số nguyên không âm
λ = (λ1 , λ2 , . . .),
thỏa mãn
λ1 ≥ λ2 ≥ . . . .
Các số hạn của dãy này được gọi là các thành phần của λ. Số các
thành phần khác 0 của λ được gọi là độ dài của λ, ký hiệu là l(λ).
Tổng của các thành phần khác 0 được gọi là trọng của λ, ký hiệu là
|λ|,
|λ| = λ1 + λ2 + . . .
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Một phân hoạch của một số nguyên không âm N là một phân hoạch
có trọng bằng N .
Phân hoạch hỗn hợp là một cặp có thứ tự các phân hoạch ν, µ, ký
hiệu là ν̄; µ.
1.2

Vành các đa thức đối xứng

Trong mục này, chúng tôi trình bày về các đa thức đối xứng và
giới thiệu một số cơ sở của vành này. Chẳng hạn như, các hàm đối
xứng cơ bản er (x), r là một số nguyên dương, là tổng của các tích của
P
r biến phân biệt xi , nghĩa là er (x) = 1≤i1 <i2 <...<ir ≤m xi1 xi2 . . . xir ,
trong đó x = (x1 , x2 , . . . , xm ) là tập các biến; các hàm đối xứng đầy
đủ hr , r là một số nguyên dương, là tổng của tất cả các đơn thức bậc
r theo m biến x1 , x2 , . . . , xm .
1.3

Hàm đối xứng Schur

Mục này giới thiệu các đa thức Schur liên kết với phân hoạch hoặc
phân hoạch hỗn hợp cùng với các tính chất cơ bản của chúng. Chẳng
hạn như, cho phân hoạch λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ) có độ dài l(λ) ≤ m,
λ0 là phân hoạch liên hợp của λ và Sm là nhóm đối xứng. Hàm đối
xứng Schur, theo các biến x1 , . . . , xm liên kết với phân hoạch λ, được
định nghĩa như sau:
P
λ1 +m−1 λ2 +m−2
x2
. . . xλmm )
w∈Sm (w)w(x1
Q
.
sλ (x) =
(x
−
x
)
i
j
1≤i<j≤m
Công thức Jacobi-Trudi cổ điển là công thức diễn đạt sλ (x) theo các
hàm đối xứng cơ bản hoặc hàm đối xứng đầy đủ,
sλ (x) = det(hλi −i+j (x))1≤i,j≤l(λ) ,
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hoặc
sλ (x) = det(eλ0i −i+j (x))1≤i,j≤l(λ0 ) .
1.4

Hàm siêu đối xứng

Trong mục này, chúng tôi giới thiệu các hàm siêu đối xứng cơ bản
và hàm siêu đối xứng đầy đủ. Đặc biệt là hàm siêu đối xứng Schur,
còn gọi là S-hàm siêu đối xứng. Chẳng hạn như, các hàm được nêu
dưới đây.
Cho x = (x1 , x2 , . . . , xm ) và y = (y1 , y2 , . . . , yn ) là 2 tập biến độc
lập. Hàm siêu đối xứng cơ bản được định nghĩa theo các hàm đối
xứng cơ bản và đối xứng đầy đủ,
er (x/y) =

r
X

ek (x)hr−k (y),

k=0

với r là số nguyên dương. Tương tự, hàm siêu đối xứng đầy đủ được
định nghĩa như sau:
hr (x/y) =

r
X

hk (x)er−k (y),

k=0

với r là số nguyên dương.
Hàm siêu đối xứng Schur liên kết với phân hoạch hỗn hợp ν̄; µ,
còn gọi là S-hàm siêu đối xứng, được định nghĩa như sau:
sν̄;µ (x/y) = det

ḣνl +k−l (x/y)

hµj −k−j+1 (x/y)

ḣνl −i−l+1 (x/y)

hµj +i−j (x/y)

!
,

trong đó các chỉ số i, tương ứng, j, k, l chạy từ trên xuống dưới, từ
trái qua phải, từ dưới lên trên, từ phải qua trái và h˙r (x/y) = hr (x̄/ȳ),
−1
−1
−1
với x̄ = (x−1
1 , . . . , xm ), ȳ = (y1 , . . . , yn ).
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Chương 2
Siêu đại số Lie và biểu diễn của
chúng
Trong chương này, chúng tôi giới thiệu tóm tắt về siêu đại số Lie
và biểu diễn của siêu đại số Lie, với trọng tâm là siêu đại số Lie tuyến
tính tổng quát. Chương này gồm có 5 mục.
2.1

Siêu đại số Lie

Mục này giới thiệu khái quát về siêu đại số Lie.
2.2

Đại số bao phổ dụng của siêu đại số Lie

Mục này trình bày về đại số bao phổ dụng của siêu đại số Lie cho
trước.
2.3

Siêu đại số Lie tuyến tính tổng quát g = gl(m|n)

Mục này mô tả chi tiết về siêu đại số Lie tuyến tính tổng quát
gl(m|n). Một số khái niệm quan trọng khác cũng được mô tả tường
minh như đại số con Cartan, hệ nghiệm, hệ nghiệm đơn, tập nghiệm
âm, tập nghiệm dương, nhóm Weyl.
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Siêu đại số Lie gl(m|n) có các phần tử là các ma trận vuông cấp
m + n. Không gian véctơ h bao gồm tất cả các ma trận đường chéo
là một đại số con Cartan. Không gian này có chiều là m + n.
Tập hợp {Ei,i |i = 1, 2, . . . , m + n}, Ei,i là ma trận cỡ (m + n) ×
(m + n) mà hệ số thứ i trên đường chéo bằng 1, các vị trí khác bằng
0, là một cơ sở của h.
Không gian đối ngẫu h∗ của h được gọi là không gian trọng. Không
gian h∗ có một cơ sở là {i , δj |i = 1, 2, . . . , m; j = 1, 2, . . . , n}, trong
đó i (Ek,k ) = δik , δj (Ek,k ) = −δ(m+j)k với mọi i, j, và δ là ký hiệu
Kronecker. Ta gọi cơ sở này là cơ sở δ.
Một trọng Λ được ký hiệu như sau
Λ := (λ1 , · · · , λm ; µ1 , µ2 , . . . , µn ),
nếu phần tử Λ ∈ h∗ có dạng
Λ=

m
X

λi i +

i=1

n
X

µi δi .

j=1

Một trọng Λ được gọi là trọng nguyên (integral) nếu các thành phần
của nó λi , µj , là các số nguyên. Λ được gọi là trọng trội nếu λ1 ≥
λ2 ≥ · · · ≥ λm và µ1 ≥ µ2 ≥ . . . ≥ µn .
Tập các nghiệm dương chẵn ∆+
0
∆+
0 = {i − j |1 ≤ i < j ≤ m} ∪ {δi − δj |1 ≤ i < j ≤ n}.
Tập các nghiệm dương lẻ ∆+
1
∆+
1 = {i − δj |1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n}.
Cho trọng trội nguyên Λ = (λ1 , · · · , λm ; µ1 , µ2 , . . . , µn ). Một nghiệm
dương lẻ i − δj , với i = 1, 2, . . . , m và j = 1, 2, . . . , n, được gọi là
một nghiệm không điển hình của Λ nếu λi + m + 1 − i = −µj + j.
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Ký hiệu ΓΛ là tập các nghiệm không điển hình của Λ,
ΓΛ = {i − δj |λi + m + 1 − i = −µj + j}.
Một trọng Λ được gọi là điển hình nếu #ΓΛ = 0 và được gọi là không
điển hình nếu #ΓΛ = r ≥ 1 (trong trường hợp này Λ cũng được gọi
là trọng r-không điển hình).
2.4

Biểu diễn

Mục này giới thiệu các biểu diễn của siêu đại số Lie, phân loại
chúng dựa vào các biểu diễn có trọng cao nhất. Ngoài ra, chúng tôi
cũng giới thiệu các biểu diễn điển hình, biểu diễn không điển hình,
biểu diễn hiệp biến, biểu diễn phản biến.
2.5

Trọng đặc biệt, phân hoạch hỗn hợp chuẩn và mối
quan hệ giữa chúng

Mục này giới thiệu một lớp các trọng mà chúng tôi gọi là trọng đặc
biệt. Một số tính chất của lớp này cũng được thảo luận. Để kết nối
giữa đặc trưng bất khả quy của siêu đại số Lie tuyến tính tổng quát
và S-hàm siêu đối xứng, chúng tôi nêu một tương ứng giữa trọng đặc
biệt với phân hoạch hỗn hợp (m|n)-chuẩn. Cụ thể, một trọng trội
nguyên
Λ = (α1 , α2 , . . . , αm ; β1 := −k, β2 , . . . , βn ),
với số nguyên 0 ≤ k ≤ m và αm−k ≥ 0 ≥ αm−k+1 , được gọi là
trọng đặc biệt. Đặt Pk là tập hợp các trọng đặc biệt có dạng trên
và đặt P là hợp của tất cả các Pk , k = 1, 2, . . . , m. Mệnh đề dưới
đây cho thấy một trọng trội nguyên bất kỳ của gl(m|n) sai khác
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với một trọng đặc biệt trong P bởi một bội duy nhất của trọng
σ = (1, . . . , 1; −1, . . . , −1).
Mệnh đề 2.5.1 Giả sử λ là một trọng trội nguyên bất kỳ. Khi
đó, tồn tại duy nhất một số nguyên j sao cho Λ := λ + jσ có
dạng: (α1 , α2 , . . . , αm ; −k, β2 , . . . , βn ), trong đó k là số nguyên,
0 ≤ k ≤ m và thỏa mãn αm−k ≥ 0 ≥ αm−k+1 .
Một phân hoạch hỗn hợp ν̄; µ được gọi là (m|n)- chuẩn nếu tồn
tại 0 ≤ j ≤ n và 0 ≤ l ≤ m thỏa mãn

 µ0 + ν 0
j+1
n−j+1 ≤ m
 µ
+ ν ≤ n,
m−l+1

l+1

với µ0 (tương ứng ν 0 ) là phân hoạch liên hợp của µ (tương ứng ν).
Với mỗi 0 ≤ k ≤ m, đặt Qk là tập hợp gồm các phân hoạch hỗn
hợp (m|n)-chuẩn ν̄; µ sao cho µ01 ≤ m − k và νn0 = k. Các Qk là rời
nhau. Đặt Q là hợp của các Qk , k = 1, 2, . . . , m.
Mệnh đề 2.5.2 Có một song ánh đi từ P vào Q.
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Chương 3
Công thức kiểu Jacobi-Trudi cho
đặc trưng của biểu diễn bất khả
quy của gl(m|1)
Trong chương này, chúng tôi thu được các đặc trưng bất khả quy
của siêu đại số Lie tuyến tính gl(m|1) là S-hàm siêu đối xứng. Hàm
siêu đối xứng này là định thức có các hệ số là các đặc trưng của các
lũy thừa đối xứng của biểu diễn tự nhiên và đối ngẫu của nó. Công
thức này được giả thuyết bởi J. van der Jeugt và E. Moens cho siêu
đại số Lie tuyến tính tổng quát gl(m|n) và nó được nhìn như là tổng
quát hóa của công thức Jacobi-Trudi.
3.1

Giới thiệu

Trong mục này, chúng tôi giới thiệu lại kĩ hơn bài toán.
3.2

Một số khái niệm cơ bản

Trong mục này, chúng tôi trình bày một số kết quả cho trường hợp
đặc biệt gl(m|1). Cụ thể như cách biểu diễn đặc trưng bất khả quy
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của gl(m|1) theo hàm một biến y.
Bổ đề 3.2.1 Giả sử Λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ; µ) là một trọng trội
nguyên.
a) Nếu Λ là trọng điển hình thì
m

X
yµ
ch V (Λ) =
sλ (x)
ei (x)y m−i ,
em (x)
i=0
với λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ) và e0 (x), e1 (x), e2 (x), . . . , em (x) là các
hàm đối xứng cơ bản theo các biến x1 , x2 , . . . , xm .
b) Nếu Λ là trọng không điển hình và ΓΛ = {k − δ1 }, với k ∈
{1, 2, . . . , m}, thì
yµ
ch V (Λ) =
em (x)

m
X




X


i=1

sα (x) y m−(i+1) ,

α∈Ak,i

trong đó Ak,i là tập của các trọng trội nguyên α thỏa mãn αj −λj ∈
{0, 1} với mọi j và |α| − |λ| = i + 1, hơn nữa αk − λk = 1.
3.3

Liên hệ giữa đặc trưng bất khả quy và S-hàm siêu
đối xứng liên kết với phân hoạch hỗn hợp

Trong mục này, chúng tôi chứng minh đặc trưng của biểu diễn bất
khả quy của g với trọng cao nhất là trọng đặc biệt bằng hàm siêu
đối xứng Schur.
Định lý 3.3.1 Giả sử Λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ; −k) là trọng đặc biệt
và ν̄; µ là phân hoạch hỗn hợp tương ứng với nó. Khi đó,
chV (Λ) = sν̄;µ (x/y).
Hệ quả dưới đây cho phép ta tính tất cả các đặc trưng bất khả
quy của gl(m|1).
13

Hệ quả 3.3.2 Giả sử Λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ; β) là một trọng trội
nguyên bất kỳ của gl(m|1). Khi đó, tồn tại duy nhất một số nguyên
j sao cho Λ + jσ là một trọng đặc biệt có dạng
(α1 , α2 , . . . , αm ; −k),
và
chV (Λ) =

!−j
Qm
x
Qni=1 i
sν̄;µ (x/y),
y
j
j=1

(3.3.1)

trong đó µ = (α1 , α2 , . . . , αm−k ) và ν = (1−αm , 1−αm−k−2 , . . . , 1−
αm−k+1 ).
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Chương 4
Công thức kiểu Jacobi-Trudi cho
một lớp các đặc trưng của biểu diễn
bất khả quy của gl(m|n)
Trong chương này, chúng tôi thiết lập công thức kiểu Jacobi-Trudi
cho một lớp các biểu diễn bất khả quy của siêu đại số Lie tuyến tính
tổng quát gl(m|n). Kết quả này giải quyết được một phần giả thuyết
được nêu bởi J. van der Jeugt và E. Moens. Các kết quả trong chương
này là mở rộng các kết quả trong Chương 3, nhưng với cách chứng
minh hoàn toàn khác.
4.1

Giới thiệu

Mục này giới thiệu vấn đề chính của luận án.
4.2

Định lý chính

Trong mục này, chúng tôi phát biểu kết quả quan trọng nhất của
luận án. Cụ thể hơn, chúng tôi chỉ ra một lớp các biểu diễn bất khả
quy của gl(m|n) mà công thức kiểu Jacobi-Trudi đúng. Lớp này bao
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gồm các biểu diễn bất khả quy với trọng cao nhất là trọng đặc biệt
có dạng:
Λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ; −k, −k, . . . , −k),
với 0 ≤ k ≤ m và λm−k ≥ 0 ≥ λm−k+1 .
Định lý 4.2.1 Giả sử Λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ; −k, −k, . . . , −k) là
một trọng đặc biệt của siêu đại số Lie gl(m|n) và ν̄; µ là phân
hoạch hỗn hợp tương ứng với nó. Khi đó,
chV (Λ) = sν̄;µ (x/y).
Hệ quả dưới đây như là mở rộng của Định lý 4.2.1 cho lớp các
trọng trội nguyên có dạng Λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ; β, β, . . . , β).
Hệ quả 4.2.2 Giả sử Λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ; β, β, . . . , β) là một trọng
trội nguyên của gl(m|n). Khi đó, tồn tại duy nhất một số nguyên
j sao cho Λ + jσ là một trọng đặc biệt có dạng
(α1 , α2 , . . . , αm ; −k, −k, . . . , −k),
và
chV (Λ) =

!−j
Qm
x
Qni=1 i
sν̄;µ (x/y),
y
j
j=1

(4.2.1)

trong đó µ = (α1 , α2 , . . . , αm−k ) và ν = (n−αm , n−αm−k−2 , . . . , n−
αm−k+1 ).
Bằng cách áp dụng định lý trên cho gl(m|1), chúng tôi thu lại
được các kết quả của Chương 3, và do đó cung cấp một chứng minh
khác các kết quả đó. Cụ thể, trong trường hợp gl(m|1), bằng cách áp
dụng Định lý 4.2.1 cho các trọng đặc biệt chúng tôi thu được Định lý
3.3.1. Tương tự, bằng cách áp dụng Hệ quả 4.2.2 cho các trọng bất
kỳ chúng tôi nhận được Hệ quả 3.3.2.
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4.3

Công thức thu gọn cho đặc trưng bất khả quy của
gl(m|n)

Trong mục này, chúng tôi thiết lập một công thức thu gọn cho các
đặc trưng bất khả quy của gl(m|n). Cụ thể, công thức này cho phép
tính các đặc trưng bất khả quy của gl(m|n) thông qua các đặc trưng
của các siêu đại số Lie con của nó. Để làm điều này, chúng tôi dựa
vào công thức đặc trưng tổng quát của Su-Zhang mà chúng tôi sẽ
giới thiệu dưới đây
4.3.1.

Công thức đặc trưng của Su-Zhang

Trong mục này, chúng tôi giới thiệu công thức đặc trưng được xây
dựng bởi Su-Zhang. Công thức được phát biểu như sau:
Định lý 4.3.1 Đặc trưng hình thức ch V (Λ) của g-module bất
khả quy hữu hạn chiều V (Λ) được cho bởi
X 1 r 
1
ch V (Λ) =
(−1)|Λ−(π·(σ·Λ)↑ )↑ |+l(π)
r! π
L0
σ∈S Λ ,π∈Cr
X
Y
(π·(σ·Λ)↑ )↑ +ρ0
×
(w)w(e
(1 + e−β )).
β∈∆+
1 \ΓΛ

w∈W

4.3.2.

Công thức thu gọn cho đặc trưng bất khả quy hữu hạn
chiều của gl(m|n)

Trước khi phát biểu kết quả chính của mục này, chúng tôi sẽ đưa ra
một quy tắc thế trên các hàm phân thức. Giả sử x = (x1 , x2 , . . . , xm )
và y = (y1 , y2 , . . . , yn ) là 2 tập biến độc lập. Với một trọng λ =
(α1 , α2 , . . . , αm ; β1 , β2 , . . . , βn ) bất kỳ, đặt (x; y)λ = xα1 1 . . . xα2 m y1β1 . . . ynβn .
Xét tập hợp r = {r1 , r2 , . . . , rm−k } ⊂ {1, 2, . . . , m} và s =
{rm−k+1 , rm−k+2 , . . . , rm } = {1, 2, . . . , m}\r, với k là số nguyên
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không âm nhỏ hơn hoặc bằng m. Cho f là một hàm hữu tỉ theo
các biến x1 , x2 , . . . , xm−k , y1 , y2 , . . . , yn . Ký hiệu χr (f ) là hàm hữu
tỉ thu được từ f bằng cách thay xi bởi xri . Nghĩa là, nếu
f=

P (x1 , x2 , . . . , xm−k , y1 , y2 , . . . , yn )
,
Q(x1 , x2 , . . . , xm−k , y1 , y2 , . . . , yn )

thì
χr (f ) =
4.4

P (xr1 , . . . , xrm−k , y1 , . . . , yn )
.
Q(xr1 , . . . , xrm−k , y1 , . . . , yn )

(4.3.1)

Công thức thu gọn cho S-hàm siêu đối xứng

Kết quả sau đây cho mối liên hệ giữa các hàm siêu đối xứng theo
các biến x = (x1 , x2 , . . . , xm ) và y = (y1 , y2 , . . . , yn ).
Định lý 4.4.1 Giả sử ν̄; µ là phân hoạch hỗn hợp. Giả sử q là
số nguyên thỏa mãn 0 < q < m + 1 − l(µ) và p = m − q. Khi đó,
X (Q x0 )q sη;µ (x0 /y)sκ (x00 /y)
= sν;µ (x/y),
0 , x00 )
E(x
0 00
x ,x

trong đó κ = (ν1 , ν2 , . . . , νq ), η = (νq+1 , νq+2 , . . .) và tổng ở vế trái
chạy trên các bộ x, x0 mà {x1 , x2 , . . . , xm } = x0 ∪ x00 và #x0 = p ,
#x00 = q.
4.5

Chứng minh định lý chính

Trong mục này, chúng tôi chứng minh chi tiết định lý chính.
Định lý 4.2.1 Giả sử Λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ; −k, −k, . . . , −k) là
một trọng đặc biệt của siêu đại số Lie gl(m|n) và ν̄; µ là phân
hoạch hỗn hợp tương ứng với nó. Khi đó,
chV (Λ) = sν̄;µ (x/y).
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Chương 5
Công thức kiểu Jacobi-Trudi cho
đặc trưng của biểu diễn bất khả
quy của gl(m)
Trong Chương 5, chúng tôi sử dụng một số ý tưởng và kỹ thuật
của các chương trước để áp dụng cho các trường hợp của đại số Lie cổ
điển. Cụ thể, lấy cảm hứng từ các kết quả cho siêu đại số Lie, chúng
tôi thu được một công thức quy nạp để tính đặc trưng của biểu diễn
bất khả quy của đại số Lie tuyến tính tổng quát. Công thức này được
trình bày trong Định lý 5.3.1. Như là một hệ quả, chúng tôi đưa ra
công thức kiểu Jacobi-Trudi cho đặc trưng của một biểu diễn bất khả
quy bất kỳ, Định lý 5.3.2.
5.1

Giới thiệu

Mục này giới thiệu giới thiệu về công thức đặc trưng Weyl cho các
đại số Lie.
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5.2

Một số ký hiệu và khái niệm của đại số Lie gl(m)

Mục này nhắc lại một số ký hiệu và khái niệm của đại số Lie.
5.3

Một công thức dạng quy nạp của công thức đặc
trưng

Trong mục này, chúng tôi thiết lập một công thức quy nạp để tính
các đặc trưng bất khả quy của gl(m). Cụ thể, công thức này cho
phép tính các đặc trưng bất khả quy của gl(m) thông qua các đặc
trưng của các siêu đại số Lie con của nó.
Trước hết, chúng tôi sẽ giới thiệu một quy tắc thế. Giả sử r :=
{r1 , r2 , . . . , rm−k } ⊂ {1, 2, . . . , m} và s := {rm−k+1 , rm−k+2 , . . . , rm } =
{1, 2, . . . , m}\r, với k là số nguyên không âm nhỏ hơn hay bằng m.
Cho f là một hàm đa thức theo các biến x1 , x2 , . . . , xm−k . Ký hiệu
χr (f ) là hàm đa thức thu được từ f bằng cách thay xi bởi xri . Nghĩa
là, nếu
f = P (x1 , x2 , . . . , xm−k ),
thì
χr (f ) = P (xr1 , . . . , xrm−k ).
Định lý 5.3.1 Giả sử λ = (λ1 , λ2 , . . . , λm ) là một trọng trội nguyên
của đại số Lie gl(m) và giả sử k là một số nguyên , 0 ≤ k ≤ m.
Khi đó, α = (λ1 , λ2 , . . . , λm−k ), β = (λm−k+1 , . . . , λm ) lần lượt là
trọng của gl(m − k), gl(k), và
X (Q xr )k χr (ch L(α)) χs (ch L(β))
ch L(λ) =
,
E(x
,
x
)
r s
r,s
tổng chạy trên các bộ r, s mà {1, 2, . . . , m} = r ∪s và #r = m−k,
#s = k.
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Như là một hệ quả của Định lý 5.3.1, chúng tôi đưa ra công thức
kiểu Jacobi-Trudi cho đặc trưng của một biểu diễn bất khả quy bất
kỳ sau đây:
Định lý 5.3.2 Giả sử λ là một trọng trội nguyên của gl(m) và
gọi ν; µ là phân hoạch hỗn hợp tương ứng. Khi đó
chL(λ) = sν̄;µ (x).
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KẾT LUẬN
Trong luận án này, chúng tôi thu được một số kết quả sau.
(i) Xây dựng một lớp các trọng đặc biệt của gl(m|n). Một trọng
bất kỳ sai khác với trọng đặc biệt một bội nguyên của (1, ..., 1;
−1, ..., −1).
(ii) Chỉ ra rằng, với Λ là trọng đặc biệt của gl(m|1). Khi đó, biểu
diễn bất khả quy với trọng cao nhất Λ có đặc trưng là S-hàm
siêu đối xứng (đẳng thức đó được gọi là công thức kiểu JacobiTrudi). Đồng thời, chúng tôi thu được đặc trưng của biểu diễn
bất khả quy bất kỳ của gl(m|1) là tích của một lũy thừa của
x1 x2 ...xm
và S-hàm siêu đối xứng.
y
(iii) Đưa ra công thức thu gọn tính đặc trưng của biểu diễn bất khả
quy hữu hạn chiều với trọng cao nhất là trọng đặc biệt.
(iv) Đưa ra một công thức thu gọn cho S-hàm siêu đối xứng liên kết
với phân hoạch hỗn hợp.
(v) Chỉ ra rằng, với các trọng Λ có dạng:
Λ = (α1 , α2 , . . . , αm ; β1 := −k, β2 , . . . , βn ),
với số nguyên 0 ≤ k ≤ m, và αm−k ≥ 0 ≥ αm−k+1 , thì đặc
trưng bất khả quy tương ứng với chúng là S-hàm siêu đối xứng.
(vi) Đưa ra một công thức quy nạp tính đặc trưng bất khả quy của
gl(m). Từ đó, chúng tôi đưa ra một công thức Jacobi-Trudi mở
rộng cho trường hợp đại số Lie gl(m).
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