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Tên đề tài luận án: Về công thức đặc trưng của biểu diễn bất khả quy của siêu đại số 

Lie gl(m|n). 
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Cơ sở đào tạo: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Mục tiêu của luận án: Mục đích chính của luận án là đưa ra công thức kiểu 

Jacobi-Trudi để tính đặc trưng bất khả quy của siêu đại số Lie tuyến tính tổng quát 

gl(m|n). Nội dung của luận án gồm 3 phần chính. 

    Phần 1: Nghiên cứu công thức kiểu Jacobi-Trudi cho đặc trưng của biểu diễn bất 

khả quy của siêu đại số Lie ( )1gl m . 

    Phần 2: Nghiên cứu công thức kiểu Jacobi-Trudi cho đặc trưng của biểu diễn bất 

khả quy của ( )gl m n . 

    Phần 3: Nghiên cứu về công thức đặc trưng của biểu diễn bất khả quy của đại số Lie 

tuyến tính tổng quát ( )gl m . 

Các kết quả chính của luận án: Luận án đã đạt được các kết quả chính sau đây: 

1. Chỉ ra lớp các trọng đặc biệt của siêu đại số Lie ( )gl m n ,  lớp này bao gồm 

các trọng mà một trọng bất kỳ khác với nó bởi một bội nguyên của 

( )1,. . .,  1;  1,  . . .,  1 .− −  

2. Cho  là trọng đặc biệt của gl(m|1). Chúng tôi chứng minh được đặc trưng 

của biểu bất khả quy hữu hạn chiều với trọng cao nhất   là công thức kiểu 

Jacobi-Trudi. Sau đó, chúng tôi cũng đưa ra được hệ quả là đặc trưng của biểu 

bất khả quy hữu hạn chiều với trọng cao nhất  , với   bất kỳ, bằng tích của 

một lũy thừa nào đó của 1 2... mx x x

y
 và đặc trưng của biểu diễn bất khả quy với 

trọng cao nhất là trọng đặc biệt. 



 

3. Đưa ra công thức thu gọn cho công thức đặc trưng Su-Zhang của biểu diễn bất 

khả quy ứng với trọng cao nhất là trọng đặc biệt của ( )gl m n . 

4. Đưa ra công thức thu gọn cho S-hàm siêu đối xứng chỉ số bởi phân hoạch hỗn 

hợp mà tương ứng với trọng đặc biệt. 

5. Xét trọng đặc biệt có dạng ( )1 2 2,, ,..., ; , ...,m k k k   = − − −  của siêu đại số 

Lie ( )gl m n . Chúng tôi chứng minh được đặc trưng của biểu bất khả quy hữu 

hạn chiều với trọng cao nhất  có công thức kiểu Jacobi-Trudi. 

6.   Phát biểu dạng quy nạp của công thức đặc trưng Weyl trong trường hợp . 

( )gl m               
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