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Tóm tắt

Cho S = k[x1, . . . , xn] là vành đa thức n biến trên trường k. Cho G là

đồ thị đơn trên tập đỉnh {x1, . . . , xn} và tập cạnh E(G). Iđêan sinh bởi

các đơn thức bậc hai không chứa bình phương liên kết với đồ thị G như

sau:

I(G) = (xixj|xixj ∈ E(G)) ⊆ S

được gọi là iđêan cạnh của G. Đồ thị G gọi là Cohen-Macaulay (tương

ứng Gorenstein) nếu S/I(G) là Cohen-Macaulay (tương ứng Gorenstein).

Luận án nghiên cứu tính Cohen-Macaulay và Gorenstein của iđêan cạnh

và các lũy thừa của nó. Đầu tiên, luận án đưa ra một số kết quả về cấu

trúc của một số lớp đồ thị. Tiếp theo, luận án đưa ra đặc trưng cho tính

Cohen-Macaulay của iđêan cạnh của các đồ thị có độ vòng lớn hơn hoặc

bằng 5, và tính Gorenstein của iđêan cạnh của các đồ thị không chứa tam

giác. Dựa vào các đặc trưng này, luận án đưa ra các đặc trưng cho tính

Cohen-Macaulay của lũy thừa thứ hai và bão hòa của lũy thừa thứ hai

của iđêan cạnh. Luận án được chia thành bốn chương.

Trong Chương 1, chúng tôi giới thiệu mối quan hệ giữa iđêan đơn thức

và phức đơn hình; nghiên cứu các tính chất của phức đơn hình Gorenstein

để sử dụng cho các chương sau; và trình bày công thức Takayama như là

một công cụ chính của các chương sau.

Trong Chương 2, chúng tôi nghiên cứu cấu trúc một số lớp đồ thị: Đồ

thị phủ tốt, lớp đồ thị W2, đồ thị có phân tích đỉnh, lớp PC, lớp SQC.
Trong Chương 3, chúng tôi đặc trưng đồ thị Cohen-Macaulay với độ

vòng lớn hơn hoặc bằng 5 và đồ thị Gorenstein không chứa tam giác.

Trong Chương 4, chúng tôi đưa ra một đặc trưng cho tính Cohen-

Macaulay của lũy thừa tượng trưng thứ hai của iđêan cạnh và từ đó thiết

lập các đặc trưng thuần túy tổ hợp cho lũy thừa thứ hai và bão hòa của

chúng.



Abstract

Let S = k[x1, . . . , xn] be a polynomial ring in n variables over field k.

Let G be a simple graph with vertex set {x1, . . . , xn} and edge set E(G).

The squarefree monomial ideal

I(G) = (xixj|xixj ∈ E(G)) ⊆ S

is called the edge ideal of G. We say that G is Cohen-Macaulay (resp.

Gorenstein) if S/I(G) is Cohen-Macaulay (resp. Gorenstein). The aim of

this thesis is to study the Cohen-Macaulay and Gorenstein properties of

edge ideals and their powers. To do this, I first provide some results on

the structure of some graph classes. Next, I classify all Cohen-Macaulay

graphs of girth at least 5 and all triangle-free Gorenstein graphs. Using

this classification, I give a characterization for Cohen-Macaulay property

of the second power of edge ideals and their saturations.
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Mở đầu

Mối quan hệ giữa hai chuyên ngành Đại số giao hoán và Lý thuyết tổ

hợp đã được biết từ lâu. Năm 1975, Stanley vận dụng một kết quả của Đại

số giao hoán để giải quyết giả thuyết chặn trên cho mặt cầu tồn tại hơn

10 năm. Chứng minh của ông dựa vào một đặc trưng của Reisner về tính

Cohen-Macaulay của iđêan sinh bởi các đơn thức không chứa bình phương

thông qua tính triệt tiêu của nhóm đồng điều đơn hình rút gọn.

Cho G là đồ thị đơn trên tập đỉnh {x1, . . . , xn} và tập cạnh E(G). Một

iđêan liên kết với đồ thị G như sau:

I(G) = (xixj|xixj ∈ E(G)) ⊆ S := k[x1, . . . , xn]

được gọi là iđêan cạnh của đồ thị G. Mỗi iđêan này tương ứng một-một

với một iđêan sinh bởi các đơn thức bậc hai không chứa bình phương. Đồ

thị G được gọi là Cohen-Macaulay (tương ứng, Gorenstein) (trên k) nếu

I(G) là iđêan Cohen-Macaulay (tương ứng, Gorenstein) trên k.

Để nghiên cứu tính Cohen-Macaulay và Gorenstein của I(G), chúng ta

có thể áp dụng các tiêu chuẩn của Reisner (Bổ đề 1.2.3) và Stanley (Bổ đề

1.2.6). Tuy nhiên, trong trường hợp này phức đơn hình liên kết với I(G)

là khá phức tạp, và hơn nữa trong nhiều trường hợp chúng ta không thể

đọc được các tính chất của I(G) từ chính đồ thị G. Do đó, mục đích của

luận án nghiên cứu bài toán sau:

Bài toán 1: Tìm đặc trưng cho tính Cohen-Macaulay và Gorenstein

của I(G) dựa vào cấu trúc của G?
Năm 1990, Villarreal [53] đã giải quyết bài toán trên cho tính Cohen-

Macaulay của đồ thị cây. Vào năm 2005, Herzog và Hibi [18] đã giải quyết

bài toán 1 cho tính Cohen-Macaulay và Gorenstein của đồ thị hai phần.

Trường hợp đồ thị dây cung được giải quyết bởi Herzog, Hibi và Zheng

[19] vào năm 2006. Gần đây, Vander Meulen, Van Tuyl và Watt [51] đã

xét bài toán 1 cho các đồ thị được gọi là vòng tròn.
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Nhìn chung, tính Cohen-Macaulay của đồ thị không chỉ phụ thuộc vào

cấu trúc của đồ thị mà còn phụ thuộc vào đặc số của trường cơ sở [54,

Exercise 5.3.31]. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể giải quyết bài

toán 1 cho một số lớp đồ thị. Trong luận án này, chúng tôi tìm các lớp đồ

thị mới mà bài toán 1 có lời giải.

Độ vòng của G, kí hiệu girth(G), là độ dài của chu trình nhỏ nhất trong

G. Nếu G không chứa chu trình, thì ta quy ước girth(G) bằng vô cùng. Kết

quả đầu tiên của luận án là đặc trưng hoàn toàn tính Cohen-Macaulay cho

các đồ thị có độ vòng lớn hơn hoặc bằng 5 (Định lý 3.2.4). Kết quả này

liên quan đến các lớp đồ thị quen biết trong lý thuyết tổ hợp như: đồ thị

phủ tốt, đồ thị có phân tích đỉnh, lớp PC và lớp SQC.
Đối với tính Gorenstein, chúng tôi đưa ra một đặc trưng cho lớp đồ thị

không chứa tam giác (Định lý 3.3.8). Đặc trưng này của chúng tôi là thuần

túy tổ hợp. Để giải thích tại sao chúng tôi tập trung đến lớp đồ thị này,

chúng tôi đã xây dựng một đồ thị có 182 đỉnh mà tính Gorenstein của nó

không những phụ thuộc vào G mà còn phụ thuộc vào trường cơ sở (Mệnh

đề 3.3.2).

Mục đích tiếp theo của luận án là giải quyết bài toán sau:

Bài toán 2: Tìm đặc trưng cho tính Cohen-Macaulay của I(G)2 dựa

vào cấu trúc của G.
Thực ra, bài toán trên được đặt ra một cách tổng quát cho lũy thừa thứ

m của iđêan sinh bởi các đơn thức không chứa bình phương. Có rất nhiều

nhà toán học quan tâm đến vấn đề này như: Cowsik và Nori [3]; Rinaldo,

Terai và Yoshida [39, 40]; N.C.Minh và N.V.Trung [30, 31]; N.Terai và

N.V.Trung [48];... Cuối cùng, trong [48], N.Terai và N.V.Trung đã giải

quyết hoàn toàn vấn đề đó với m ≥ 3. Vấn đề còn lại là trường hợp

m = 2. Kết hợp các kết quả của N.C.Minh và N.V.Trung [31] và Rinaldo,

Terai và Yoshida [39], chúng ta có ngay một tiêu chuẩn để kiểm tra tính

Cohen-Macaulay của lũy thừa thứ hai của iđêan đơn thức không chứa bình

phương. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này khá phức tạp và chưa thuần túy tổ hợp.

Do đó, người ta muốn có được một tiêu chuẩn dể kiểm tra hơn. Chúng
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tôi sẽ bắt đầu với trường hợp iđêan sinh bởi các đơn thức bậc hai không

chứa bình phương. Mỗi iđêan như vậy sẽ tương ứng với một đồ thị đơn.

Đó chính là lý do mà chúng tôi muốn tập trung giải quyết bài toán 2.

Việc nghiên cứu tính Cohen-Macaulay của lũy thừa thứ hai của iđêan

đơn thức không chứa bình phương còn liên quan đến tính Gorenstein của

iđêan đó. Vấn đề này liên quan đến một giả thuyết của Vasconcelos [52,

Conjecture (B)]. Năm 2011, Rinaldo, Terai và Yoshida [39, Lemma 2.3] đưa

ra kết luận trong trường hợp iđêan cạnh rằng nếu I(G)2 là Cohen-Macaulay

với mọi trường k thì G là đồ thị Gorenstein. Một câu hỏi tự nhiên được

họ đưa ra rằng [39, Question 2.8] nếu cố định trường k thì từ điều kiện

I(G)2 là Cohen-Macaulay có suy ra G là Gorenstein hay không? Đây cũng

chính là một lí do nữa của chúng tôi cho việc nghiên cứu tính Gorenstein

của I(G) ở bài toán 1. Chúng tôi chỉ ra rằng tính Cohen-Macaulay của

I(G)2 tương đương với đồ thị G là Gorenstein không chứa tam giác (Định

lý 4.2.9). Hơn nữa, dựa vào kết quả phân loại đồ thị Gorenstein ở bài toán

1, ngay lập tức chúng tôi có thể kết luận được rằng tính Cohen-Macaulay

của I(G)2 được đặc trưng thuần túy tổ hợp.

Chúng tôi cũng xét bài toán tương tự với bão hòa của lũy thừa thứ

m của iđêan đơn thức không chứa bình phương. Với m ≥ 3, tính Cohen-

Macaulay của nó tương đương với tính Cohen-Macaulay của lũy thừa thứ

hai (Mệnh đề 4.2.2). Tuy nhiên, điều đó sẽ không còn đúng khi m = 2.

Cũng như trường hợp lũy thừa thông thường thứ hai, bài toán sau được

xuất hiện một cách tự nhiên:

Bài toán 3: Tìm đặc trưng tổ hợp cho tính Cohen-Macaulay của Ĩ(G)2

dựa vào G.
Với bài toán này, chúng tôi đưa ra một đặc trưng thuần túy tổ hợp

cho tính Cohen-Macaulay của Ĩ(G)2 (Định lý 4.2.13). Đặc trưng này nói

rằng Ĩ(G)2 là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu G là không chứa tam giác

địa phương, α-tới hạn và thuộc lớp đồ thị W2. Cùng với đặc trưng về

tính Cohen-Macaulay của I(G)2 trong Định lý 4.2.9 chúng tôi có thể xây

dựng một ví dụ sao cho Ĩ(G)2 là Cohen-Macaulay, nhưng I(G)2 không
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Cohen-Macaulay (Ví dụ 4.2.15(1)).

Bây giờ chúng tôi giới thiệu cấu trúc của luận án. Ngoài phần mở đầu,

kết luận, bảng kí hiệu và bảng thuật ngữ, luận án chia làm bốn chương.

Trong Chương 1, chúng tôi giới thiệu mối quan hệ giữa iđêan đơn thức và

phức đơn hình. Trong Mục 1.1, chúng tôi giới thiệu sơ lược các khái niệm cơ

bản trong Đại số giao hoán như iđêan Cohen-Macaulay, iđêan Gorenstein

và iđêan không trộn lẫn. Trong Mục 1.2, chúng tôi giới thiệu các đặc trưng

của phức đơn hình Cohen-Macaulay và phức đơn hình Gorenstein. Để sử

dụng được các đặc trưng này, chúng tôi trình bày khái niệm và các tính

chất của đồng điều đơn hình rút gọn. Từ đó, chúng tôi chứng minh hai

tính chất bổ trợ về tính triệt tiêu của các đồng điều đơn hình rút gọn (Bổ

đề 1.2.9, Hệ quả 1.2.10). Mục 1.3 sẽ trình bày công thức Takayama như là

một trong những công cụ chính của các chương sau.

Trong Chương 2, chúng tôi nghiên cứu cấu trúc một số lớp đồ thị. Mục

2.1 sẽ trình bày các khái niệm cơ bản về đồ thị và chứng minh một số tính

chất của lớp đồ thị phủ tốt. Trong Mục 2.2, chúng tôi giới thiệu và chứng

minh một số tính chất của lớp đồ thị W2. Kết quả chính trong mục này là

đặc trưng lớp đồ thị W2 trong trường hợp không chứa tam giác (Định lý

2.2.8) và trường hợp không chứa tam giác địa phương và α-tới hạn (Định

lý 2.2.11). Trong Mục 2.3 sẽ trình bày một số lớp đồ thị quan trọng như:

đồ thị có phân tích đỉnh, lớp đồ thị PC và SQC. Từ đó, chúng tôi chỉ ra

rằng mọi đồ thị thuộc lớp SQC đều có phân tích đỉnh và phủ tốt (Định lý

2.3.11).

Trong Chương 3, chúng tôi phân loại hoàn toàn đồ thị Cohen-Macaulay

với độ vòng lớn hơn hoặc bằng 5 và đồ thị Gorenstein không chứa tam giác.

Mục 3.1 sẽ trình bày một tổng quan các kết quả đã được giải quyết về việc

phân loại các lớp đồ thị Cohen-Macaulay và Gorenstein. Kết quả chính

trong Mục 3.2 là đặc trưng hoàn toàn đồ thị Cohen-Macaulay với độ vòng

lớn hơn hoặc bằng 5 (Định lý 3.2.4). Trong Mục 3.3, chúng tôi đặc trưng

thuần túy tổ hợp đồ thị Gorenstein không chứa tam giác (Định lý 3.3.8).

Trong trường hợp đồ thị chứa tam giác, chúng tôi xây dựng một đồ thị
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gồm 182 đỉnh mà tính Gorenstein không những phụ thuộc vào cấu trúc

của đồ thị mà còn phụ thuộc vào trường cơ sở (Mệnh đề 3.3.2). Đối với

đồ thị phẳng không chứa tam giác, chúng tôi đưa ra một minh họa tường

minh cho tính Gorenstein của lớp đồ thị này (Hệ quả 3.3.10).

Trong Chương 4, dựa vào cấu trúc các lớp đồ thị ở chương 2, và việc

phân loại các đồ thị Gorenstein ở chương 3, chúng tôi đặc trưng được tính

Cohen-Macaulay của I(G)2 và Ĩ(G)2 dựa vào cấu trúc của đồ thị G. Trong
Mục 4.1, chúng tôi nghiên cứu đặc trưng tính Cohen-Macaulay của lũy

thừa tượng trưng thứ hai I(G)(2) (Định lý 4.1.5). Từ kết quả đó mục 4.2

sẽ giải quyết bài toán 2 (Định lý 4.2.9). Như một hệ quả, chúng tôi đưa ra

lời giải cho giả thuyết của Rinaldo, Terai và Yoshida [39, Conjecture 5.7]

(Hệ quả 4.2.10). Tiếp theo, chúng tôi đặc trưng cho tính Cohen-Macaulay

của Ĩ(G)2 (Định lý 4.2.13). Kết quả này cũng chính là lời giải cho bài toán

3. Kỹ thuật chủ yếu là dựa vào việc cấu trúc lớp đồ thị W2 và phân loại

các đồ thị Gorenstein.

Các kết quả trong luận án đã được công bố trong hai bài báo quốc tế

[23, 24], một bài báo trong nước [26] và một bài báo gửi đăng [25].

Trong luận án này, một số khái niệm cơ bản và các tính chất của nó

như đối đồng điều địa phương, phức đơn hình,... có thể tham khảo trong

các tài liệu [10, 17, 29]. Một số thuật ngữ tiếng Việt chúng tôi dựa theo

luận án tiến sĩ khoa học của L.T.Hoa [1].
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Chương 1

Một số kiến thức chuẩn bị

Trong chương này chúng tôi nêu lại một số khái niệm và kết quả đã

biết trong Đại số giao hoán nhằm giúp việc trình bày rõ ràng và hệ thống

các kết quả trong các chương sau. Ngoài ra cũng trình bày và chứng minh

hai kết quả mới cần thiết cho các chương sau.

1.1 Vành Cohen-Macaulay và vành Gorenstein

Trong luận án này, nếu không nói gì khác, ta kí hiệu S là vành đa thức

trên trường k tùy ý và I là iđêan của S. Đặt R := S/I. Ta kí hiệu m là

iđêan cực đại thuần nhất của R. Với R-môđun M , ta đặt

Γm(M) :=
⋃
t≥1

(0 :M mt),

trong đó (0 :M mt) = {x ∈ M : mtx = 0}. Khi đó, Γm(•) là hàm tử hiệp

biến, khớp trái từ phạm trù R-môđun vào chính nó.

Giải nội xạ của R-môđun M là:

0→ E0 d1

−→ E1 d2

−→ E2 −→ · · · −→ En −→ · · ·
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Tác động hàm tử Γm(·) vào giải nội xạ trên, ta được giải phức sau:

0→ Γm(E0)
Γm(d1)−→ Γm(E1)

Γm(d2)−→ · · · −→ Γm(En) −→ · · ·

Đặt H i
m(M) := ker Γm(di+1)/ im Γm(di) gọi là môđun đối đồng điều địa

phương thứ i của M với giá m.

Phần tử a ∈ R được gọi là R-chính quy nếu ax 6= 0 với mọi 0 6= x ∈ R.
Một dãy a1, . . . , as ∈ R được gọi là dãy chính quy nếu (a1, . . . , as)R 6= R

và ai+1 là R/(a1, . . . , ai)-chính quy với mọi i = 0, . . . , s − 1. Ta chỉ quan

tâm tới trường hợp dãy các phần tử thuần nhất, tức là a1, . . . , as đều là

các phần tử thuần nhất. Dãy a1, . . . , as ∈ m được gọi là dãy chính quy

thuần nhất cực đại nếu không thể tìm được một phần tử as+1 ∈ m sao cho

a1, . . . , as, as+1 là dãy chính quy. Ta biết rằng, độ dài của các dãy chính

quy thuần nhất cực đại là không đổi. Số này gọi là độ sâu của R, kí hiệu

là depthR. Chú ý rằng, depthR ≤ dimR. Nếu đẳng thức xảy ra, thì R

được gọi là vành Cohen-Macaulay và I được gọi là iđêan Cohen-Macaulay.

Định lý 1.1.1 (Định lý triệt tiêu của Grothendieck).

(1) H i
m(R) 6= 0 với i = dimR và i = depthR,

(2) H i
m(R) = 0 với mọi i < depthR và i > dimR.

Từ định lý trên, ta có ngay một đặc trưng rằng: vành R là Cohen-

Macaulay nếu và chỉ nếu H i
m(R) = 0 với mọi i < dimR.

Vì R = S/I, theo định lý xoắn của Hilbert, R luôn có một giải tự do

phân bậc tối tiểu trên S hữu hạn xác định duy nhất với sai khác một đẳng

cấu có dạng:

0→ ⊕βp(R)
i=1 S(−dpi)→ · · · → ⊕β1(R)

i=1 S(−d1i)→ ⊕β0(R)
i=1 S(−d0i)→ R→ 0,

trong đó β0(R), . . . , βp(R) 6= 0. Kí hiệu pd(R) := p là chiều xạ ảnh của

R. Độ sâu và chiều xạ ảnh có một mối quan hệ mật thiết được cho bởi

công thức sau gọi là công thức Auslander-Buchsbaum:

depth(R) + pd(R) = dimS
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Nếu R là Cohen-Macaulay và βpd(R)(R) = 1, thì R được gọi là vành

Gorenstein và I được gọi là iđêan Gorenstein.

Theo định lý phân tích nguyên sơ, iđêan I có phân tích nguyên sơ

thu gọn như sau: I = Q1 ∩ · · · ∩ Qs. Với mỗi i, ta đặt Pi :=
√
Qi. Khi

đó, các iđêan nguyên tố P1, · · · , Ps là khác nhau từng đôi. Ta kí hiệu

Ass(S/I) = {P1, · · · , Ps} là tập iđêan nguyên tố liên kết của I. Iđêan I

được gọi là không trộn lẫn nếu dimS/I = dimS/P với mọi P ∈ Ass(S/I).

Chú ý rằng, mọi iđêan Cohen-Macaulay đều là iđêan không trộn lẫn. Ngược

lại nói chung là không đúng.

Ví dụ 1.1.2. Cho S = k[x1, x2, x3, x4] và I = (x1, x2) ∩ (x3, x4). Ta có,

dimS/I = 2 và giải tự do tối tiểu của S/I là

0→ S(−4)→ S(−3)4 → S(−2)4 → S → S/I → 0.

Do đó, pd(S/I) = 3. Theo công thức Auslander-Buchsbaum, depthS/I =

1. Lúc đó, I là iđêan không trộn lẫn, nhưng I không là iđêan Cohen-

Macaulay.

1.2 Iđêan đơn thức không chứa bình phương

Cho S = k[x1, . . . , xn] là vành đa thức trên trường k. Một đơn thức

trong S là biểu thức có dạng xa := xa1
1 . . . xann , trong đó x = {x1, . . . , xn}

và a = (a1, . . . , an) ∈ Nn. Một iđêan I ⊂ S được gọi là iđêan đơn thức

nếu nó được sinh bởi các đơn thức trong S. Chú ý rằng, mọi iđêan đơn

thức đều có duy nhất một tập sinh đơn thức tối tiểu và tập này hữu hạn.

Kí hiệu tập sinh tối tiểu của iđêan I là G(I). Iđêan I được gọi là iđêan

đơn thức không chứa bình phương nếu G(I) là tập gồm các đơn thức có

dạng xa với a ∈ {0, 1}n.
Một phức đơn hình ∆ là tập hợp bao gồm các tập con của V := V (∆) =

{x1, . . . , xn} thỏa mãn tính chất sau: nếu F ⊆ G và G ∈ ∆ thì F ∈ ∆.
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Một iđêan liên kết với phức đơn hình ∆ như sau:

I∆ = (xj1 · · ·xji | {xj1, . . . , xji} /∈ ∆) ⊆ S

được gọi là iđêan Stanley-Reisner.

Với mỗi F ∈ ∆, ta gọi F là mặt của ∆. Ta kí hiệu dimF = |F | − 1 và

dim ∆ = max{dimF | F ∈ ∆}. Mặt lớn nhất theo quan hệ bao hàm của

∆ được gọi là mặt cực đại. Kí hiệu F(∆) là tập các mặt cực đại của ∆.

Iđêan I∆ có phân tích nguyên sơ là

I∆ =
⋂

F∈F(∆)

PF ,

trong đó PF = (xi|xi /∈ F ). Từ đó suy ra dimS/I∆ = dim ∆ + 1. Phức

đơn hình ∆ được gọi là thuần (tương ứng, Cohen-Macaulay, Gorenstein)

nếu I∆ là iđêan không trộn lẫn (tương ứng, Cohen-Macaulay, Gorenstein).

Rõ ràng, nếu ∆ là phức Cohen-Macaulay thì ∆ là thuần.

Ví dụ 1.2.1. Phức đơn hình ∆ trong Hình 1.1 có các mặt cực đại là

{x1, x2, x3}, {x1, x4}, {x3, x4}

Hình 1.1

I∆ = (x4) ∩ (x2, x3) ∩ (x1, x2)

= (x2x4, x1x3x4)

⊆ S = k[x1, x2, x3, x4].

dimS/I∆ = dim ∆ + 1 = 3.

Giả sử phức đơn hình ∆ có thứ tự tuyến tính < trên tập đỉnh V .

Kí hiệu C̃i(∆; k) là k-không gian vectơ với cơ sở gồm các phần tử eF =

ev1
∧ ev2

∧ · · · ∧ evi, trong đó F = {v1, . . . , vi} ∈ ∆ và v1 < v2 < · · · < vi.

Nếu ∆ 6= ∅, thì ∆ chứa ∅ như một mặt chiều -1. Kí hiệu C̃−1(∆; k) là

k-không gian vectơ với cơ sở là ∅. Khi đó, chúng ta xác định được một

phức sau:

C̃• : 0→ C̃dim ∆(∆; k)
∂→ · · · ∂→ C̃0(∆; k)

∂→ C̃−1(∆; k)→ 0,
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trong đó vi phân ∂i : C̃i(∆; k) −→ C̃i−1(∆; k) được xác định như sau:

∂i(ev1
∧ · · · ∧ evi) =

i∑
s=1

(−1)s−1ev1
∧ · · · ∧ êvs ∧ · · · ∧ evi.

Lúc đó, H̃i(∆; k) = ker(∂i)/ im(∂i+1) được gọi là đồng điều đơn hình rút

gọn thứ i của ∆. Chú ý rằng, H̃i(∆; k) không phụ thuộc thứ tự tuyến tính

< trên V (xem [10, Lemma 5.3.1]). Từ định nghĩa trên, ta có ngay một số

khẳng định sau:

Nhận xét 1.2.2. (1) H̃i(∆; k) = 0 nếu i < −1 và i > dim ∆,

(2) H̃−1(∆; k) ∼=

k nếu ∆ = {∅},
0 ngược lại.

(3) Với F ∈ ∆, ta xác định một phức con sao của ∆ như sau st∆ F =

{G ∈ ∆ | G ∪ F ∈ ∆}. Một phức đơn hình ∆ gọi là nón nếu tồn tại

v ∈ V sao cho ∆ = st∆(v). Đối với phức đơn hình này, ta luôn có

H̃i(∆; k) = 0 với mọi i.

Sau đây là một tiêu chuẩn quan trọng còn gọi là tiêu chuẩn Reisner để

kiểm tra một phức đơn hình là Cohen-Macaulay:

Bổ đề 1.2.3. [38, Theorem 1] Phức đơn hình ∆ là Cohen-Macaulay trên

k nếu và chỉ nếu H̃i(lk∆ F ; k) = 0 với mọi F ∈ ∆ và i < dim(lk∆ F ),

trong đó lk∆ F = {G ∈ ∆ | G ∪ F ∈ ∆, G ∩ F = ∅} là phức con nối của

∆.

Nếu ∆1 và ∆2 là các phức con của ∆, thì ∆1∪∆2 và ∆1∩∆2 (xét như

hợp và giao của các tập hợp) cũng là các phức con của ∆. Lúc đó, ta có

dãy sau là khớp

· · · → H̃i(∆1 ∩∆2; k)→ H̃i(∆1; k)⊕ H̃i(∆2; k)→ H̃i(∆1 ∪∆2; k)

→ H̃i−1(∆1 ∩∆2; k)→ · · ·
Dãy trên được gọi là dãy Mayer-Vietoris. Dựa vào dãy khớp trên, Hibi đưa

ra kết quả sau:
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Bổ đề 1.2.4. (xem [22, p.98]) Giả sử ∆ và Γ là các phức đơn hình Cohen-

Macaulay chiều d. Khi đó, các khẳng định sau là đúng:

(i) Nếu ∆ ∩ Γ là Cohen-Macaulay chiều d thì ∆ ∪ Γ cũng là Cohen-

Macaulay chiều d.

(ii) Giả sử dim(∆ ∩ Γ) = d − 1. Khi đó ∆ ∪ Γ là Cohen-Macaulay nếu

và chỉ nếu ∆ ∩ Γ là Cohen-Macaulay.

Với S ⊆ V , ta đặt ∆\S := {F ∈ ∆ |F ∩ S = ∅} là một phức con của

∆. Nếu S = {x} thì ta viết ∆\x thay cho ∆\{x}.

Bổ đề 1.2.5. [21, Lemma 2.1] Cho x ∈ V . Khi đó, dãy sau là khớp

· · · → H̃i−1(lk∆(x); k)→ H̃i(∆; k)→ H̃i(∆\x; k)

→ H̃i(lk∆(x); k)→ H̃i+1(∆; k)→ H̃i+1(∆\x; k)→ · · ·

Đặc trưng Euler rút gọn của ∆ được xác định như sau:

χ̃(∆) :=
d−1∑
i=−1

(−1)i dimk H̃i(∆; k).

Nếu ∆ là nón, thì từ Nhận xét 1.2.2(3) ta có χ̃(∆) = 0. Kí hiệu f(∆) :=

(f−1, . . . , fd−1) gọi là f-vectơ của ∆, trong đó fi là số các mặt chiều i của

∆. Ta quy ước f−1 = 1. Đặc trưng Euler rút gọn của ∆ có thể biểu diễn

thông qua f -vectơ như sau:

χ̃(∆) =
d−1∑
i=−1

(−1)ifi =
∑
F∈∆

(−1)|F |−1.

Một phức đơn hình ∆ được gọi là Euler nếu ∆ là thuần và χ̃(lk∆ F ) =

(−1)dim(lk∆ F ) với mọi F ∈ ∆. Phức đơn hình ∆ được gọi là nửa-Euler nếu

∆ là thuần và lk∆(v) là Euler với mọi v ∈ V . Rõ ràng, nếu giả thiết ∆ là

nửa-Euler, thì ∆ là Euler khi và chỉ khi χ̃(∆) = (−1)dim ∆.
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Với S ⊆ V , ta xác định phức con của ∆ trên S như sau ∆|S := {F ∈
∆ | F ⊆ S}. Ta định nghĩa cốt của tập đỉnh V và cốt của phức đơn hình

∆ như sau:

core(V ) := {v ∈ V | st∆(v) 6= ∆},
core(∆) := ∆|core(V ).

Sau đây là tiêu chuẩn để một phức đơn hình là Gorenstein:

Bổ đề 1.2.6. [42, Theorem 5.1] Cho ∆ là phức đơn hình với core(∆) = ∆.

Khi đó, các khẳng định sau là tương đương:

(1) ∆ là Gorenstein;

(2) ∆ là phức Euler và Cohen-Macaulay;

(3) Với mọi F ∈ ∆, H̃i(lk∆(F ); k) =

0, nếu i < dim lk∆(F )

k, nếu i = dim lk∆(F ).

Từ bổ đề trên ta suy ra được ngay nhận xét sau:

Nhận xét 1.2.7. Nếu ∆ là Gorenstein với core(∆) = ∆, thì lk∆(S) là

Gorenstein với core(lk∆(S)) = lk∆(S), với mỗi S ∈ ∆.

Một phức đơn hình ∆ được gọi là Cohen-Macaulay kép nếu ∆ là Cohen-

Macaulay và ∆\x là Cohen-Macaulay cùng chiều với ∆ với mọi x ∈ V .

Baclawski [5] chứng minh rằng ∆ là Cohen-Macaulay kép nếu và chỉ nếu

βpd(k[∆])(k[∆]) = (−1)d−1χ̃(∆). Theo Bổ đề 1.2.6, nếu ∆ là Gorenstein với

∆ = core(∆) thì χ̃(∆) = (−1)d−1 và do đó ta có:

Bổ đề 1.2.8. [5] Nếu ∆ là phức đơn hình Gorenstein với ∆ = core(∆),

thì ∆ là Cohen-Macaulay kép.

Bổ đề 1.2.9. Giả sử ∆ là phức đơn hình Gorenstein với ∆ = core(∆).

Nếu ∅ 6= S ⊆ V sao cho ∆|S là nón, thì H̃i(∆\S, k) = 0 với mọi i.
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Chứng minh. Ta sẽ chứng minh bằng cách quy nạp theo |S|. Nếu |S| = 1

thì ta giả thiết S = {v} với v ∈ V . Đặt d := dim(∆) + 1. Theo Bổ đề

1.2.8, ∆ là Cohen-Macaulay kép, vì vậy ∆\v là Cohen-Macaulay chiều

d−1. Theo Bổ đề 1.2.3, ta có H̃i(∆\v; k) = 0 với mọi i < d−1. Do đó, ta

chỉ cần chứng minh rằng H̃d−1(∆\v; k) = 0. Theo Bổ đề 1.2.5, ta có dãy

khớp sau:

0 −→ H̃d−2(lk∆(v); k) −→ H̃d−1(∆; k) −→ H̃d−1(∆\v; k) −→ 0.

Từ đó suy ra dimk H̃d−1(∆\v; k) = dimk H̃d−1(∆; k)−dimk H̃d−2(lk∆(v); k).

Theo Nhận xét 1.2.7, lk∆(v) là Gorenstein với lk∆(v) = core(lk∆(v)). Do

đó, theo Bổ đề 1.2.6, dimk H̃d−1(∆; k) = dimk H̃d−2(lk∆(v); k) = 1. Cho

nên dimk H̃d−1(∆\v; k) = 0, và suy ra H̃d−1(∆\v; k) = 0.

Nếu |S| > 2, giả sử tất cả các phức đơn hình Gorenstein Γ với Γ =

core(Γ), và với mọi T ⊆ V (Γ) sao cho |T | < |S| và Γ|T là nón, thì

H̃i(Γ\T, k) = 0, với mọi i.

Giả sử rằng ∆|S là nón trên đỉnh v. Lấy x ∈ S\{v}, đặt T := S\{x} và
Λ := ∆\T . Vì ∆|T cũng là nón trên đỉnh v và |T | = |S| − 1, nên theo giả

thiết quy nạp ta có H̃i(Λ; k) = H̃i(∆\T ; k) = 0. Đặt T ′ := T ∩V (lk∆(x)),

ta có

lk∆(x)\T ′ = {F ∈ ∆|F ∪ {x} ∈ ∆, x /∈ F, F ∩ T = ∅}
= {F ∈ ∆\T |F ∪ {x} ∈ ∆\T, x /∈ F}
= lkΛ(x).

Theo Nhận xét 1.2.7 lần nữa, ta có lk∆(x) là Gorenstein với lk∆(x) =

core(lk∆(x)). Chú ý rằng lk∆(x)|T ′ là nón trên v và |T ′| 6 |T | < S, do đó

theo giả thiết quy nạp ta có H̃i(lkΛ(x); k) = H̃i(lk∆(x)\T ′; k) = 0.

Cuối cùng, theo Bổ đề 1.2.5, ta có dãy khớp sau:

H̃i(Λ; k) −→ H̃i(Λ\x; k) −→ H̃i(lkΛ(x); k).

Cùng với khẳng định H̃i(lkΛ(x); k) = 0 và H̃i(Λ; k) = 0, ta thu được

H̃i(Λ\x; k) = 0. Vì Λ\x = {F ∈ ∆|F ∩ (T ∪ {x}) = ∅} = ∆\S, nên
H̃i(∆\S; k) = 0.
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Cho ∆ và Γ là các phức đơn hình với tập đỉnh tương ứng V1 và V2 sao

cho V1 ∩ V2 = ∅. Khi đó, ∆ ∗ Λ = {F ∪ H|F ∈ ∆ và H ∈ Γ} là phức

đơn hình trên tập đỉnh V1∪V2. Do đó, ta có ∆ = core(∆) ∗ 〈V \ core(V )〉,
trong đó kí hiệu 〈F 〉 là phức đơn hình chỉ có một mặt cực đại F .

Hệ quả 1.2.10. Nếu phức đơn hình ∆ là Gorenstein thì ∆\F là Cohen-

Macaulay với mọi F ∈ ∆.

Chứng minh. Giả sử ∆ = core(∆) ∗ 〈P 〉 trong đó P = V \ core(V ). Đặt

F1 := F ∩V (core(∆)) và F2 := P\F . Khi đó ∆\F = (core(∆)\F1)∗〈F2〉.
Do đó ∆\F là Cohen-Macaulay nếu core(∆)\F1 là Cohen-Macaulay. Vì

vậy ta có thể giả thiết rằng ∆ = core(∆).

Theo Bổ đề 1.2.3 để chứng minh ∆\F là Cohen-Macaulay, ta cần chứng

minh khẳng định sau: với mọi S ∈ ∆\F và mọi số nguyên i < dim(∆\F )−
|S|, ta có H̃i(lk∆\F (S); k) = 0. Thật vậy, theo Nhận xét 1.2.7, lk∆(S) là

Gorenstein với core(lk∆(S)) = lk∆(S). Đặt F ′ := F ∩ V (lk∆(S)), ta có

lk∆(S)\F ′ = {G ∈ ∆|G ∩ S = ∅, G ∪ S ∈ ∆, G ∩ F = ∅}
= {G ∈ ∆\F |G ∩ S = ∅, G ∪ S ∈ ∆\F}
= lk∆\F (S).

Nếu F ′ = ∅ thì lk∆\F (S) = lk∆(S). Vì dim(∆\F ) 6 dim(∆), nên khẳng

định được suy ra từ Bổ đề 1.2.6. Nếu F ′ 6= ∅ thì lk∆(S)|F ′ là nón. Do đó

khẳng định trên được suy ra từ Bổ đề 1.2.9.

1.3 Công thức Takayama

Bây giờ ta xét I là iđêan đơn thức tùy ý trong vành đa thức S =

k[x1, . . . , xn]. Để nghiên cứu một số bất biến hoặc các tính chất của I

bằng kỹ thuật được gọi là "phân cực hóa" ta có thể đưa về trường hợp

iđêan không chứa bình phương. Tuy nhiên, với kỹ thuật này, việc xác định

phức đơn hình liên kết với iđêan không chứa bình phương này là rất khó.
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Do đó, Takayama đã đưa ra một kỹ thuật để nghiên cứu trực tiếp trên I.

Cụ thể là mở rộng công thức Hochster cho trường hợp này.

Với mỗi a = (a1, . . . , an) ∈ Zn, ta đặt Ga = {xi| ai < 0} và phức đơn

hình sau gọi là phức bậc:

∆a(I) :=
{
F\Ga | Ga ⊆ F ⊆ {x1, . . . , xn}, với mọi xb ∈ G(I),

tồn tại i 6∈ F sao cho ai < bi
}
.

Kí hiệu ∆(I) là phức đơn hình liên kết với iđêan căn
√
I, tức là ∆(I) =

{{xi1, . . . , xik} ⊆ {x1, . . . , xn}|xi1 . . . xik /∈
√
I}.

Với mỗi 1 ≤ j ≤ n, kí hiệu ρj(I) := max{bj|xb ∈ G(I)}.

Định lý 1.3.1 (Công thức Takayama [47, Theorem 2.2]).

dimkH
i
m(S/I)a =


dimk H̃i−|Ga|−1(∆a(I); k) nếu Ga ∈ ∆ và

aj < ρj(I), j = 1, . . . , n,

0 ngược lại.

Cách mô tả ∆a(I) nêu ở trên gây khó khăn cho việc áp dụng. Trong

[16], D.H.Giang và L.T.Hoa đã đưa ra một mô tả khác thuận lợi hơn. Cụ

thể:

Bổ đề 1.3.2. [16, Lemma 1.1] ∆a(I) là phức đơn hình gồm các tập có

dạng F\Ga, trong đó Ga ⊆ F ⊆ {x1, . . . , xn} sao cho xa /∈ ISF với

SF = S[x−1
i |xi ∈ F ].

Ví dụ 1.3.3. (1) [31, Example 1.3] Nếu a = 0, thì ∆a(I) = ∆(I) bởi vì

với mọi F ∈ F(∆(I)), ta có ISF 6= SF và do đó xa = 1 /∈ ISF .

(2) Cho I = (x2
2x4, x1x3x4) ⊂ k[x1, . . . , x4]. Gọi ei là vectơ đơn vị thứ i

của N4. Lúc đó,

∆e1
(I) = 〈{x1, x2, x3}, {x1, x4}〉 , ∆e2

(I) = ∆(I),

∆e3
(I) = 〈{x1, x2, x3}, {x3, x4}〉 , ∆e4

(I) = 〈{x1, x4}, {x3, x4}〉 ,
∆a(I) = 〈{x1, x2}〉 , với a = (1, 2,−1, 0) ∈ Z4.
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Sử dụng mô tả trên, N.C.Minh và N.V.Trung đã đưa ra một điều kiện

để kiểm tra tính Cohen-Macaulay của iđêan đơn thức không trộn lẫn bất

kỳ như sau:

Định lý 1.3.4. [31, Theorem 1.6] Cho I là iđêan đơn thức không trộn lẫn.

Khi đó các điều kiện sau là tương đương:

(1) I là iđêan Cohen-Macaulay,

(2) ∆a(I) là Cohen-Macaulay với mọi a ∈ Nn.
Luận án này sẽ quan tâm nghiên cứu các dạng lũy thừa khác nhau của

iđêan. Cụ thể, với số nguyên dương m,

+ Lũy thừa (thông thường) thứ m của iđêan I, kí hiệu Im, là tích m

lần iđêan I.

+ Lũy thừa tượng trưng thứ m của iđêan I, kí hiệu I(m), là giao của

các thành phần nguyên sơ của Im liên kết với các iđêan nguyên tố tối

tiểu của I.

+ Bão hòa của iđêan I, kí hiệu Ĩ, là giao của các thành phần nguyên

sơ của I liên kết với iđêan nguyên tố tối tiểu của I khác m. Bão hòa

của lũy thừa thứ m của iđêan I, kí hiệu Ĩm, cũng được xem xét.

Từ định nghĩa trên, ta có Im ⊆ Ĩm ⊆ I(m), và nói chung Im ( Ĩm ( I(m)

với m ≥ 1.

Với mô tả phức như ở Bổ đề 1.3.2 thông qua địa phương hóa, N.C. Minh

và N.V. Trung đã chỉ ra một cách tường minh cho ∆a(I
(m)
∆ ). Nhờ đó, họ

có thể đưa ra một đặc trưng thuần túy tổ hợp cho tính Cohen-Macaulay

của I
(m)
∆ với mọi m ≥ 1.

Bổ đề 1.3.5. [30, p.1291] Cho ∆ là phức đơn hình, số nguyên m ≥ 1, và

a = (a1, . . . , an) ∈ Nn. Khi đó,

∆a(I
(m)
∆ ) =

〈
{F ∈ F(∆)|

∑
xi /∈F

ai ≤ m− 1}
〉
.
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Từ bổ đề trên ta có nhận xét sau:

Nhận xét 1.3.6. Cho ei là vectơ đơn vị của thứ i của Nn và ∆ là phức

đơn hình. Ta có, ∆ei(I
(m)
∆ ) = ∆ với mọi i = 1, . . . , n.
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Chương 2

Cấu trúc một số lớp đồ thị

Trong chương này sẽ đưa ra một số đặc trưng và tính chất của lớp đồ

thị phủ tốt, lớp đồ thịW2. Một số kiến thức cơ bản của đồ thị có thể tham

khảo trong [11]. Các thuật ngữ Tiếng việt tham khảo trong [2]. Kết quả

mới của chương này được trình bày ở các bài báo [24], [25] và [26].

2.1 Đồ thị phủ tốt

Cho G là đồ thị với tập đỉnh V := V (G) và tập cạnh E(G). Một cạnh

e ∈ E(G) nối hai đỉnh x và y được kí hiệu là xy (hoặc yx). Trong trường

hợp này, ta nói x và y kề nhau. Trong toàn bộ luận án này đồ thị được

xét là đồ thị đơn (tức là, đồ thị vô hướng, không có khuyên, và giữa hai

đỉnh có nhiều nhất một cạnh). Một tập các đỉnh của G gọi là độc lập nếu

không có hai đỉnh nào trong tập đó kề nhau. Số độc lập của G, kí hiệu
α(G), là lực lượng lớn nhất của các tập độc lập của đồ thị G. Nếu G là đồ

thị rỗng, nghĩa là V = ∅, thì ta quy ước α(G) = 0. Đặt ∆(G) bao gồm tất

cả các tập độc lập của G. Khi đó, ∆(G) là một phức đơn hình và được gọi

là phức độc lập của G. Chú ý rằng dim ∆(G) = α(G)− 1.

Với mỗi S ⊆ V , ta kí hiệu G|S là đồ thị con cảm sinh của G trên tập
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đỉnh S và G\S := G|V \S. Lân cận của S trong G là tập hợp

NG(S) := {y ∈ V \S | xy ∈ E(G) với mỗi x ∈ S},

và lân cận đóng của S là NG[S] := S ∪ NG(S). Địa phương hóa của G
đối với S là GS := G\NG[S]. Nếu S = {x} thì ta viết NG(x) (tương ứng,

NG[x],Gx,G\x) thay cho NG({x}) (tương ứng, NG[{x}],G{x},G\{x}). Bậc
của đỉnh x kí hiệu là degG(x) := |NG(x)|. Một đỉnh có bậc 0 được gọi là

đỉnh cô lập. Với mỗi ab ∈ E(G), kí hiệu Gab thay cho G{a,b}.

Ví dụ 2.1.1. Với đồ thị G trong Hình 2.1, ta có NG(a) = {b, e, h}, và
do đó deg(a) = 3 và NG[a] = {a, b, e, h}. Lúc đó, V (Ga) = {a, c, f, g}. Vì
NG[{a, c}] = {a, b, c, d, e, h} và NG[{a, b}] = {a, b, c, e, h}, nên V (G{a,c}) =

{f, g} và V (Gab) = {d, f, g}. Hơn nữa, α(G) = α(Ga)+1 = α(G{a,c})+2 =

α(Gab) + 1 = 3.

e

a b

cd

hgf

cd

gf
gf

d

gf

G Ga G{a,c} Gab
Hình 2.1

Định nghĩa 2.1.2. (1) [36, Definition on p.92] Đồ thị G được gọi là phủ

tốt nếu mọi tập độc lập cực đại của G đều có cùng lực lượng.

(2) Cho u1, . . . , us là các đỉnh phân biệt. Một đường đi độ dài s−1, kí hiệu

u1 . . . us, là một dãy các cạnh u1u2, u2u3, . . . , us−1us. Một chu trình độ

dài s (hoặc gọi là s-chu trình) (s ≥ 3) là một đường đi u1 . . . usu1, kí

hiệu là (u1 . . . us) hoặc Cs. Một 3-chu trình được gọi là tam giác.

(3) Một đồ thị được gọi là không chứa tam giác nếu nó không chứa một

đồ thị con tam giác nào.

(4) Một đồ thị G được gọi là hai phần nếu tập đỉnh của nó có thể phân

tích thành hợp rời của hai tập con A và B sao cho với mỗi cạnh đều có
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một đỉnh thuộc A và đỉnh còn lại thuộc B. Lúc đó, cặp (A,B) được

gọi là song phân hoạch của đồ thị G. Nếu mọi đỉnh trong A đều nối với

mọi đỉnh trong B thì G được gọi là đồ thị hai phần đầy đủ và kí hiệu

là K|A|,|B|. Ta biết rằng G là đồ thị hai phần nếu và chỉ nếu G không

chứa chu trình lẻ.

(5) Một đồ thị được gọi là đầy đủ nếu hai đỉnh bất kỳ trong nó đều kề

nhau, kí hiệu K|V |.

Phần bù của một tập độc lập là tập hợp gọi là phủ đỉnh, tức là tập con

S của V sao cho với mỗi cạnh ab ∈ E(G) thì a ∈ S hoặc b ∈ S. Do đó,

một đồ thị là phủ tốt khi và chỉ khi mọi tập phủ đỉnh tối tiểu (theo quan

hệ bao hàm) đều có cùng lực lượng.

Ví dụ 2.1.3. Trong Hình 2.2, C5 là đồ thị phủ tốt, nhưng C6 không là đồ

thị phủ tốt vì các tập {1, 3, 5} và {1, 4} là các tập độc lập cực đại của nó.

Tổng quát, chu trình độ dài n là phủ tốt nếu và chỉ nếu n = 3, 4, 5, 7.
1

2

3

4

5

6

Hình 2.2

Chú ý 2.1.4. (1) Cho v ∈ V . Khi đó, st∆(G)(v) = ∆(G) nếu và chỉ nếu v

là đỉnh cô lập của G.

(2) ∆(G) = core(∆(G)) nếu và chỉ nếu G không chứa đỉnh cô lập.

(3) ∆(Gv) = lk∆(G)(v).

(4) Nếu G là phủ tốt thì α(G\v) = α(G) với mọi đỉnh v không cô lập.

(5) G là phủ tốt nếu và chỉ nếu ∆(G) là thuần.

Bổ đề 2.1.5. [14, Lemma 2.1] Nếu G là đồ thị phủ tốt và S là tập độc

lập của G, thì GS là phủ tốt. Hơn nữa, α(GS) = α(G)− |S|.
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Bổ đề 2.1.6. Cho G là đồ thị phủ tốt. Khi đó

(1) Với mọi ab ∈ E(G), Gab là phủ tốt và α(Gab) = α(G) − 1 nếu và chỉ

nếu với mỗi thành phần liên thông H của G và với mọi ab ∈ E(H),

Hab là phủ tốt và α(Hab) = α(H)− 1.

(2) Cho ab ∈ E(G) và x /∈ NG(a)∪NG(b). Nếu Gab là phủ tốt với α(Gab) =

α(G)− 1, thì (Gx)ab là phủ tốt với α((Gx)ab) = α(Gx)− 1.

Chứng minh. (1): hiển nhiên.

(2): Vì x /∈ NG(a) ∪NG(b), nên ab ∈ E(Gx). Ta có

(Gx)ab = (G\NG[x])\(NG(a) ∪NG(b)) = G\(NG[x] ∪NG(a) ∪NG(b))
= (G\NG(a) ∪NG(b))\NG[x] = (Gab)x.

Theo Bổ đề 2.1.5, (Gx)ab là phủ tốt và α((Gx)ab) = α((Gab)x) = α(Gab) −
1 = α(G)− 2 = α(Gx)− 1.

Mệnh đề 2.1.7. Cho G là một đồ thị. Ta có các khẳng định sau:

(1) Nếu Gx là phủ tốt với α(Gx) = α(G)− 1 với mọi đỉnh x, thì G là phủ

tốt.

(2) Nếu tồn tại x ∈ V sao cho Gx và G\x là phủ tốt với α(G\x) = α(Gx)+

1, thì G là phủ tốt và α(G) = α(G\x).

(3) Nếu Gab là phủ tốt với α(Gab) = α(G) − 1 với mọi cạnh ab, thì G là

phủ tốt.

Chứng minh. (1): suy ra ngay từ định nghĩa đồ thị phủ tốt.

(2): Ta luôn có α(G\x) ≤ α(G). Lấy F là tập độc lập bất kỳ của G.
Nếu x /∈ F , thì F là tập độc lập của G\x. Do đó, α(G) ≤ α(G\x), và

suy ra α(G) = α(G\x). Nếu giả thiết thêm |F | < α(G), thì |F | < α(G\x).

Vì G\x là phủ tốt, nên tồn tại u ∈ V (G\x) sao cho F ∪{u} là tập độc lập

trong G.
Nếu x ∈ F , thì F\{x} là tập độc lập của Gx. Do đó, α(G) ≤ α(Gx)+1 =

α(G\x). Vì vậy, α(G) = α(G\x). Tương tự lý luận ở trên, nếu giả thiết
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thêm |F | < α(G), thì |F\{x}| = |F |−1 < α(G)−1 = α(G\x)−1 = α(Gx).
Vì Gx là phủ tốt, nên tồn tại u ∈ V (Gx) sao cho F\{x}∪{u} độc lập trong

Gx. Do đó, F ∪ {u} là tập độc lập trong G.
Kết hợp cả hai trường hợp trên, ta kết luận rằng G là phủ tốt và

α(G) = α(G\x).

(3): Chứng minh khẳng định bằng quy nạp theo α(G). Nếu α(G) = 1,

thì G là đồ thị đầy đủ và do đó G là phủ tốt. Giả sử α(G) > 2. Theo Bổ đề

2.1.6(1), không mất tính tổng quát, ta có thể giả thiết G không chứa đỉnh

cô lập. Với mỗi x ∈ V , lấy y là đỉnh sao cho xy là một cạnh của G. Vì

Gxy là một đồ thị con cảm sinh của Gx, nên α(G) − 1 = α(Gxy) 6 α(Gx).
Ta luôn có bất đẳng thức sau α(G)− 1 > α(Gx). Do đó, α(Gx) = α(G)−
1. Chú ý rằng (Gx)ab = (Gab)x với mọi ab ∈ E(Gx). Vì Gab là phủ tốt

với α(Gab) = α(G) − 1, nên theo Bổ đề 2.1.6(2), (Gx)ab là phủ tốt với

α((Gx)ab) = α(Gx)− 1. Theo giả thiết quy nạp, ta có Gx là phủ tốt. Theo

khẳng định (1) của bổ đề này, ta suy ra G là phủ tốt.

Bổ đề 2.1.8. Cho G là đồ thị phủ tốt và ab ∈ E(G). Nếu với mỗi v ∈
V (Gab), (Gv)ab là phủ tốt và α((Gv)ab) = α(Gv) − 1, thì Gab là phủ tốt và

α(Gab) = α(G)− 1.

Chứng minh. Vì (Gv)ab = (Gab)v, nên theo giả thiết, (Gab)v là phủ tốt.

Theo Bổ đề 2.1.5 và giả thiết, ta suy ra

α(G)− 1 = α(Gv) = α((Gv)ab) + 1 = α((Gab)v) + 1 ≤ α(Gab).

Ta luôn có α(Gab) ≤ α(G)− 1. Điều này dẫn đến α(Gab) = α(G)− 1.

Chú ý rằng α((Gab)v) = α((Gv)ab) = α(Gv)−1 = α(G)−2 = α(Gab)−1.

Theo Mệnh đề 2.1.7(1), Gab là phủ tốt.

2.2 Lớp đồ thị W2

Đặc trưng đồ thị phủ tốt là một bài toán khó. Có nhiều nghiên cứu về

bài toán này trên các lớp con của nó (xem chi tiết trong [36]). Trong mục

23



này, chúng tôi sẽ đưa ra một đặc trưng cho lớp đồ thị không chứa tam giác

thuộcW2. Lớp đồ thị này, được đưa ra bởi Staples [45], là một lớp con của

lớp đồ thị phủ tốt.

Định nghĩa 2.2.1. (1) [45, Definition on p.198] Một đồ thị phủ tốt G gọi

là thuộc lớp W2 nếu |V | ≥ 2 và bất cứ hai tập độc lập rời nhau đều có

thể mở rộng thành hai tập độc lập cực đại rời nhau. Ta viết G ∈ W2

nếu G thuộc lớp W2.

(2) [45, Definition on p.92] Một cạnh e của G được gọi là α-tới hạn (hoặc,

tới hạn) nếu α(G\e) > α(G). Nếu mọi cạnh của G là tới hạn thì G
được gọi là α-tới hạn.

Tổng quát, Staples đã đưa ra khái niệm lớp đồ thị Wm với m ≥ 1, tức

là lớp đồ thị phủ tốt với |V | ≥ m thỏa mãn bất cứ m tập độc lập rời nhau

đều có thể mở rộng thành m tập độc lập cực đại rời nhau. Lúc đó, lớp đồ

thị W1 chính là lớp đồ thị phủ tốt, và W1 ⊇ W2 ⊇ · · · .

Ví dụ 2.2.2. (1) Một n-chu trình thuộc W2 nếu và chỉ nếu n = 3, 5.

(2) Tất cả các chu trình lẻ đều là α-tới hạn.

Một đỉnh v trong đồ thị phủ tốt G được gọi là mở rộng nếu G\v là phủ

tốt và α(G\v) = α(G).

Bổ đề 2.2.3. [45, Lemma on p.199] Cho G là đồ thị phủ tốt. Khi đó,

G ∈ W2 nếu và chỉ nếu mọi đỉnh của G là mở rộng.

Chú ý 2.2.4. (1) Cho G là đồ thị có các thành phần liên thông G1, . . . ,Gs.
Khi đó, G là phủ tốt (tương ứng, thuộc W2, α-tới hạn) nếu và chỉ nếu

tất cả Gi là phủ tốt (tương ứng, thuộc W2, α-tới hạn).

(2) Nếu G ∈ W2 thì G không chứa đỉnh cô lập.

(3) [13, Lemma 2] Một đỉnh v ∈ V không là đỉnh mở rộng nếu và chỉ nếu

tồn tại một tập độc lập S ⊆ V sao cho v là đỉnh cô lập trong GS.
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Bổ đề 2.2.5. Nếu G ∈ W2 và S là tập độc lập của G sao cho α(G) > |S|,
thì GS ∈ W2. Đặc biệt, GS không chứa đỉnh cô lập.

Chứng minh. Theo Chú ý 2.2.4(2), ta chỉ cần chứng minh rằng GS ∈ W2.

Ta sẽ chứng minh bổ đề bằng cách quy nạp theo |S|. Nếu S = ∅ thì bổ

đề luôn đúng. Giả sử S 6= ∅. Lấy x ∈ S. Vì α(G) > 1, nên G không là

đồ thị đầy đủ. Theo [35, Theorem 3], Gx ∈ W2. Đặt T := S\{x}. Vì S
là một tập độc lập của G, nên T ∩ NG[x] = ∅. Điều này có nghĩa T là

tập độc lập của Gx. Vì NG[S] = NG[x] ∪ NGx[T ], nên GS = (Gx)T . Theo
định nghĩa của lớp đồ thị W2, G là phủ tốt. Do đó, theo Bổ đề 2.1.5,

α(Gx) = α(G)− 1 > |S\{x}| = |T |. Hơn nữa, vì |T | = |S| − 1 và theo giả

thiết quy nạp, ta suy ra GS ∈ W2.

Bổ đề 2.2.6. Giả sử G là đồ thị không chứa đỉnh cô lập với |V | ≥ 2 sao

cho Gab là phủ tốt và α(Gab) = α(G)−1 với mọi cạnh ab. Khi đó, G ∈ W2.

Chứng minh. Theo Mệnh đề 2.1.7(3), G là phủ tốt. Ta chứng minh bổ đề

bằng quy nạp theo α(G). Nếu α(G) = 1 thì G là đồ thị đầy đủ Kn với

n ≥ 2. Do đó, bổ đề được chứng minh.

Bây giờ cho α(G) = 2. Vì G là phủ tốt, nên theo Chú ý 2.1.4(4), ta có

α(G\u) = α(G) = 2 với mọi u ∈ V . Nếu G /∈ W2, thì theo Bổ đề 2.2.3, G\v
không là đồ thị phủ tốt với đỉnh v nào đó. Do đó, tồn tại x ∈ V sao cho {x}
là tập độc lập cực đại của G\v, tức là x kề với tất cả các đỉnh khác trong

G\v. Nếu xv ∈ E(G), thì NG[{x, v}] = NG[x] ∪ NG[v] = V ∪ NG[v] = V .

Do đó, Gxv = ∅ và α(Gxv) = 0 < α(G) − 1. Nếu xv /∈ E(G), thì lấy

y ∈ NG(v). Khi đó, NG[{x, y}] = NG[x] ∪NG[y] ⊇ V \{v} ∪ {v} = V . Do

đó, Gxy = ∅ và α(Gxy) = 0 < α(G) − 1. Cả hai trường hợp trên đều mâu

thuẫn với giả thiết, điều đó suy ra G ∈ W2.

Bây giờ giả thiết rằng α(G) > 3.

Khẳng định: Gx không có đỉnh cô lập với mọi x ∈ V .

Thật vậy, giả sử ngược lại rằng tồn tại x ∈ V sao cho Gx có một đỉnh

cô lập, gọi là y. Khi đó, xy /∈ E(G) và NG(y) ⊆ NG(x). Vì G là phủ tốt,
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nên theo Bổ đề 2.1.5, ta có α(G{x,y}) = α(G) − 2 > 1. Điều này dẫn đến

G{x,y} 6= ∅.
Lấy y0 ∈ NG(y). Nếu y0z /∈ E(G) với z ∈ V (G{x,y}), thì đường đi xy0y

nằm trong Gz. Nói riêng, Gz có một thành phần liên thông, gọi là H, chứa

đường đi xy0y. Vì G là phủ tốt, nên theo Bổ đề 2.1.5, Gz là phủ tốt và

α(Gz) = α(G)− 1. Do đó, theo Chú ý 2.2.4(1), H là phủ tốt. Theo Bổ đề

2.1.6(1) và (2), Hab là phủ tốt và α(Hab) = α(H)− 1 với mọi ab ∈ E(H).

Vì α(H) ≤ α(Gz) = α(G) − 1 < α(G) và H là liên thông, nên theo giả

thiết quy nạp, H ∈ W2. Vì xy /∈ E(H), nên α(H) > 1. Tuy nhiên, y cũng

là đỉnh cô lập của Hx. Bởi kết luận của Bổ đề 2.2.5 điều này là mâu thuẫn.

Do đó, y0z ∈ E(G) với mọi z ∈ V (G{x,y}). Vì vậy,
NG(x) ∪NG(y0) ⊇ NG[x] ∪ V (Gx) = V.

Cho nên Gxy0
= ∅ và suy ra α(Gxy0

) = 0. Mặt khác, vì α(Gxy0
) = α(G)−1 >

0, nên mâu thuẫn với giả thiết. Điều này hoàn tất chứng minh của Khẳng

định.

Trở lại việc chứng minh bổ đề. Với mỗi x ∈ V , theo Khẳng định 1, ta

có Gx không có đỉnh cô lập. Theo Bổ đề 2.1.5, α(Gx) = α(G)− 1 < α(G).

Theo Bổ đề 2.1.6(2) và giả thiết quy nạp, Gx ∈ W2.

Bây giờ giả sử rằng G /∈ W2. Khi đó, theo Bổ đề 2.2.3, tồn tại một đỉnh

không là đỉnh mở rộng trong G, gọi là v. Theo Chú ý 2.2.4(3), tồn tại một

tập độc lập S ⊆ V sao cho v là đỉnh cô lập trong GS. Vì G không có đỉnh

cô lập, nên S 6= ∅. Lấy w ∈ S và T := S\{w}. Theo lý luận trên, Gw ∈ W2

và T là một tập độc lập của Gw. Vì v ∈ V (GS) nên α(GS) > 0. Tương tự

với chứng minh của Bổ đề 2.2.5, α(Gw) > |T |. Do đó, theo Bổ đề 2.2.5 lần

nữa, ta có (Gw)T ∈ W2. Vì GS = (Gw)T , nên GS không có đỉnh cô lập, mâu

thuẫn. Do đó, G ∈ W2, và bổ đề được chứng minh.

Bổ đề 2.2.7. [44, Theorem 3.10] Nếu G là đồ thị không chứa tam giác

thuộc W2 thì G là α-tới hạn.

Sử dụng tính chất này, chúng ta có một đặc trưng cho các đồ thị không

chứa tam giác thuộc W2 như sau:
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Định lý 2.2.8. Cho G là đồ thị không chứa tam giác và không chứa đỉnh

cô lập sao cho |V | ≥ 2. Khi đó, G thuộc W2 nếu và chỉ nếu Gab là phủ tốt

và α(Gab) = α(G)− 1 với mọi cạnh ab.

Chứng minh. Theo Bổ đề 2.2.6, ta chỉ cần chứng minh rằng nếu G thuộc

W2, thì Gab là phủ tốt với α(Gab) = α(G)− 1 với mọi cạnh ab. Ta sẽ chứng

minh điều này bằng quy nạp theo α(G). Chú ý rằng với mỗi cạnh ab của

G, ta có {a, b} là tập độc lập của G\ab và Gab = (G\ab){a,b}. Theo Bổ đề

2.2.7, cạnh ab là α-tới hạn, và do đó α(G\ab) > α(G). Chú ý rằng nếu F

là tập độc lập của G\ab, thì F\{a} và F\{b} là các tập độc lập của G. Do

đó, mỗi tập độc lập của G\ab có nhiều hơn α(G) đỉnh phải chứa cả a và b.

Điều này dẫn đến α(G\ab) = α(G) + 1 và α((G\ab){a,b}) = α(G\ab)− 2.

Vì vậy

α(Gab) = α((G\ab){a,b}) = α(G\ab)− 2 = α(G)− 1.

Nếu α(G) = 1, thì G là một đồ thị đầy đủ Kn với n ≥ 2. Do đó Gab
là rỗng với mọi cạnh ab, nên nó là phủ tốt. Giả sử rằng α(G) > 2. Với

mỗi ab ∈ E(G), lấy x ∈ V (Gab). Theo Bổ đề 2.1.5 và Bổ đề 2.2.5, ta có

Gx ∈ W2 và α(Gx) = α(G)− 1. Theo giả thiết quy nạp, (Gx)ab là phủ tốt

với α((Gx)ab) = α(Gx)− 1. Theo Bổ đề 2.1.8, Gab là phủ tốt.

Định nghĩa 2.2.9. Một đồ thị G được gọi là không chứa tam giác địa

phương nếu Gv không chứa tam giác với mọi v ∈ V .

Chú ý rằng, lớp đồ thị không chứa tam giác là lớp con thực sự của lớp

đồ thị không chứa tam giác địa phương. Chẳng hạn, 3-chu trình C3 là đồ

thị chứa tam giác, nhưng không chứa tam giác địa phương.

Bổ đề 2.2.10. Cho G là đồ thị không chứa tam giác địa phương, thuộc

W2. Khi đó, với mỗi cạnh ab của G, ta có Gab = ∅ hoặc Gab là phủ tốt với

α(Gab) = α(G)− 1.

Chứng minh. Nếu α(G) = 1 thì G là đồ thị đầy đủ Kn với n ≥ 2 nào đó.

Do đó, kết luận là tầm thường.
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Giả sử α(G) > 1 và Gab 6= ∅. Ta chứng minh rằng Gab là phủ tốt và

α(Gab) = α(G)−1. Lấy v ∈ V (Gab). Theo Định nghĩa 2.2.9 và Bổ đề 2.2.5,

Gv không chứa tam giác và thuộc W2. Theo Bổ đề 2.2.8, (Gv)ab là phủ

tốt với α((Gv)ab) = α(Gv) − 1. Từ đó, khẳng định được suy ra từ Bổ đề

2.1.8.

Sau đây là một đặc trưng cho lớp đồ thị α-tới hạn không chứa tam giác

địa phương và thuộc W2.

Định lý 2.2.11. Cho G là đồ thị không chứa tam giác địa phương và không

chứa đỉnh cô lập sao cho |V | ≥ 2. Khi đó, G là α-tới hạn và thuộc W2 nếu

và chỉ nếu Gab là phủ tốt và α(Gab) = α(G)− 1 với mọi cạnh ab của G.

Chứng minh. Theo Chú ý 2.2.4(1) và Bổ đề 2.1.6(1), ta có thể giả sử rằng

G là liên thông. Nếu α(G) = 1 thì G là đồ thị đầy đủ Kn với n ≥ 2. Do

đó, bổ đề được chứng minh trong trường hợp này.

Giả sử rằng α(G) > 2. Trước hết, ta chứng minh điều kiện đủ. Lấy

ab ∈ E(G). Vì G là α-tới hạn, nên α(G\ab) > α(G). Lấy F là tập độc lập

cực đại của G\ab sao cho |F | = α(G\ab). Nếu a /∈ F hoặc b /∈ F , thì F là

tập độc lập của G. Do đó, |F | 6 α(G), mâu thuẫn. Cho nên a, b ∈ F . Vì

|F | > 3, nên tồn tại một đỉnh khác a, b của G trong F , gọi là c. Vì {a, b, c}
là tập độc lập của G, nên c /∈ NG(a)∪NG(b). Do đó, c là một đỉnh của Gab,
tức là Gab 6= ∅. Theo Bổ đề 2.2.10, Gab là phủ tốt và α(Gab) = α(G)− 1.

Ta chứng minh điều kiện cần. Theo Bổ đề 2.2.6, ta chỉ cần chứng minh

rằng G là α-tới hạn. Thật vậy, với mỗi cạnh ab, lấy F là tập độc lập cực

đại của Gab sao cho |F | = α(Gab) = α(G)− 1. Vì F ∪ {a, b} là tập độc lập

của G\ab nên α(G\ab) > |F |+ 2 = α(G) + 1 > α(G).

Bổ đề 2.2.12. Giả sử G là đồ thị liên thông, không chứa tam giác địa

phương với α(G) > 2 sao cho với mỗi xy ∈ E(G), Gxy là phủ tốt với

α(Gxy) = α(G) − 1. Cho ab ∈ E(G), A := NG(a)\NG[b] và đặt S là tập

các đỉnh cô lập của G|A. Khi đó:

(1) S 6= ∅;
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(2) Mỗi đỉnh trong S là đỉnh cô lập của G|NG(a);

(3) Nếu S 6= A, thì V (Gab)  NG(S).

Chứng minh. Theo Bổ đề 2.2.6, G ∈ W2. Đặt B := NG(b)\(NG[a]) và

C := NG(a) ∩NG(b) (xem Hình 2.3).

a

b

Gab

A

C

B

Hình 2.3

Vì α(Gab) = α(G)−1 ≥ 1, nên Gab 6= ∅. Chú ý rằng V (Gb) = A∪V (Gab).
Trước hết, ta chứng minh các khẳng định sau:

Khẳng định 1: Nếu C 6= ∅ thì mọi đỉnh c ∈ C kề với tất cả các đỉnh

trong V (Gab) và V (Gbc) ⊆ A.

Thật vậy, lấy x ∈ V (Gab) = V \(A∪B∪C∪{a, b}). Nếu cx /∈ E(G), thì

a, b, c /∈ NG[x] và (abc) là một tam giác trong Gx. Điều này mâu thuẫn với

Định nghĩa 2.2.9. Do đó, cx ∈ E(G) với mọi x ∈ V \(A ∪B ∪C ∪ {a, b}).
Trong trường hợp này, V (Gbc) ⊆ A.

Ta chứng minh rằng A 6= ∅. Thật vậy, nếu C 6= ∅, lấy c ∈ C. Theo

Khẳng định 1, V (Gbc) ⊆ A. Vì Gbc 6= ∅ (xem lý luận ở trên cho Gab 6= ∅)
nên A 6= ∅.

Giả sử C = ∅ và A = ∅, tức là NG[a] = {a, b}. Vì G là liên thông với ít

nhất 3 đỉnh, nên B 6= ∅. Lấy x ∈ B. Khi đó a /∈ NG[x] và b ∈ NG(x). Vì

degG(a) = 1 nên a là đỉnh cô lập trong Gx. Điều này mâu thuẫn với kết

luận của Bổ đề 2.2.5. Do đó, chúng ta phải có A 6= ∅.
Tiếp theo ta phân biệt hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: A là tập độc lập của G, tức là S = A. Ta có, A ∪ {b}
là tập độc lập của G và α(G) ≥ |A| + 1. Trong trường hợp này, ta chỉ

phải chứng minh (2). Nếu C = ∅ thì NG(a) = A ∪ {b} và (2) hiển nhiên
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đúng. Giả sử C 6= ∅. Lấy c ∈ C. Theo Khẳng định 1, V (Gbc) ⊆ A. Nếu

ca′ ∈ E(G) với a′ ∈ A, thì a′ ∈ NG(c) và V (Gbc)  A. Điều này dẫn đến

α(Gbc) < |A| và α(G) − 1 = α(Gbc) ≤ |A| − 1. Do đó α(G) ≤ |A|, mâu

thuẫn. Từ đó ta kết luận rằng ca′ /∈ E(G) với mọi c ∈ C và a′ ∈ A. Cho
nên với mỗi a′ ∈ A, a′ là đỉnh cô lập của G|NG(a).

Trường hợp 2: A không là tập độc lập của G, tức là E(G|A) 6= ∅.
Chúng ta chứng minh bốn khẳng định sau:

Khẳng định 2: Cho xy ∈ E(G|A) và v ∈ V (Gab). Khi đó, v kề với chính

xác một trong hai đỉnh x và y.

Thật vậy, nếu vx, vy /∈ E(G) thì Gv chứa tam giác (axy), mâu thuẫn

với giả thiết. Nếu v kề với cả x và y, thì (vxy) là tam giác trong Gb. Điều

này cũng mâu thuẫn với giả thiết.

Khẳng định 3: Giả sử xy ∈ E(G|A), uv ∈ E(Gab) và ux ∈ E(G). Khi

đó uy, vx /∈ E(G) và vy ∈ E(G).

Thật vậy, theo Khẳng định 2, ux ∈ E(G) suy ra uy /∈ E(G). Nếu

vx ∈ E(G), thì Gb chứa một tam giác (xuv). Điều này mâu thuẫn với giả

thiết. Do đó vx /∈ E(G) và theo Khẳng định 2, vy ∈ E(G).

Khẳng định 4: Gab là đồ thị hai phần.

Thật vậy, giả sử Gab có một chu trình lẻ độ dài 2k+1, gọi là (z1 . . . z2k+1),

với k > 1. Lấy xy ∈ E(G|A). Vì z1z2 ∈ E(Gab), theo các Khẳng định 2

và 3, chúng ta có thể giả sử rằng z1x ∈ E(G) và vì vậy z2y ∈ E(G). Vì

z2z3 ∈ E(Gab), nên theo Khẳng định 3, ta có z3x ∈ E(G). Lặp lại quy trình

này đối với z3z4, . . . , z2kz2k+1, z2k+1z1, cuối cùng ta thu được yz1 ∈ E(G).

Do đó, Gb có một tam giác (z1xy), mâu thuẫn với giả thiết. Vì vậy Gab là
đồ thị hai phần.

Khẳng định 5: G|A là đồ thị hai phần.

Thật vậy, giả sử rằng G|A có một chu trình lẻ độ dài 2m + 1, gọi là

(z1 . . . z2m+1), với m > 1. Lấy v ∈ V (Gab). Theo Khẳng định 2, ta có thể

giả sử rằng vz1 ∈ E(G) vì vậy vz2 /∈ E(G). Lặp lại quy trình này đối

với z2z3, . . . , z2mz2m+1, z2m+1z1, cuối cùng ta thu được vz1 /∈ E(G), mâu
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thuẫn. Do đó, G|A là đồ thị hai phần.

Bây giờ chúng ta quay lại chứng minh của bổ đề. Gọi Γ1, . . . ,Γs là các

thành phần liên thông của G|A\S. Theo Khẳng định 5, Γi là các đồ thị con

hai phần không tầm thường.

(1) S 6= ∅. Thật vậy, nhắc lại rằng Gab 6= ∅. Cho H là một thành phần

liên thông của Gab. Nếu H là một điểm, đặt C = ∅ và D = V (H). Ngược

lại, theo Khẳng định 4, H là đồ thị hai phần và ta đặt (C,D) là song

phân hoạch của H. Lấy x ∈ D. Bằng cách áp dụng Khẳng định 2 hữu

hạn lần, chúng ta có thể thấy rằng với mỗi Γi, x kề với tất cả các đỉnh

trong một tập con, gọi là Di, của song phân hoạch của Γi và không kề với

bất kỳ đỉnh trong tập con khác, gọi là Ci, của song phân hoạch đó. Nếu

C 6= ∅, thì tồn tại y ∈ C sao cho xy ∈ E(G). Bằng cách áp dụng Khẳng

định 3 hữu hạn lần, ta cũng suy ra rằng y kề với tất cả các đỉnh trong

Ci và không kề với bất kỳ đỉnh nào trong Di. Lý luận tương tự với tất

cả các cạnh giữa C và D, chúng ta có thể kết luận rằng tất cả các đỉnh

x′ ∈ D (tương ứng, y′ ∈ C) đều có tính chất trên như x (tương ứng, y).

Đặt X := ∪si=1Ci. Khi đó, X là một tập độc lập của Gb và tất cả các đỉnh

trong D thuộc vào GX∪{b}. Theo Bổ đề 2.1.5, α(Gb)−|X| = α(GX∪{b}) > 0.

Ta có NGb[X] ⊇ X∪(∪si=1Di)∪C = (A\S)∪C và NGb[X]∩D = ∅. Do đó,

D ⊆ V ((Gb)X) = (A∪V (Gab))\NGb[X] ⊆ (V (Gab)\C)∪S. Nếu S = ∅, thì
D ⊆ (V (Gab)\C) và mỗi đỉnh trong D đều là đỉnh cô lập trong G|V (Gab)\C ,

vì vậy cũng cô lập trong (Gb)X . Điều này mâu thuẫn với kết luận của Bổ

đề 2.2.5. Do đó, S 6= ∅.
(2) Mỗi đỉnh trong S là đỉnh cô lập của G|NG(a). Thật vậy, nếu C = ∅

thì G|NG(a) = G|A∪{b} và Khẳng định là đúng. Ta có thể giả sử C 6= ∅. Lấy
c ∈ C. Theo Khẳng định 1, V (Gbc) ⊆ A. Nếu c kề với một đỉnh s trong S,

thì V (Gbc) ⊆ A\{s}, và

α(Gbc) ≤ α(Gbc\S) + |S\{s}| ≤ α((G|A)\S) + |S| − 1 = α(G|A)− 1.

Theo giả thiết ta có α(Gbc) = α(G) − 1. Do đó, α(G) ≤ α(G_A). Điều

này là mâu thuẫn bởi vì hợp của một tập độc lập của G|A và {b} là một
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tập độc lập trong G. Do đó, không có đỉnh nào trong C kề với bất cứ đỉnh

nào trong S. Điều này suy ra rằng tất cả các đỉnh trong S là cô lập trong

G|NG(a), và do đó (2) được chứng minh.

(3) Giả sử S 6= A và V (GS∪{b})\A 6= ∅. Gọi H là một thành phần liên

thông của GS∪{b}\A. Vì GS∪{b}\A là đồ thị con của đồ thị hai phần Gab,
nên H là đồ thị hai phần. Ta xác định hai tập con C và D của V (H) như

trong (1). Khi đó lý luận tương tự như trong (1) chúng ta có thể kết luận

rằng tất cả các đỉnh của D là cô lập trong GS∪{b}∪X , mâu thuẫn với kết

luận của Bổ đề 2.2.5. Do đó, S = A hoặc V (GS∪{b})\A = ∅. Chú ý rằng

V = NG[b] ∪ A ∪ V (Gab), vì vậy V (GS∪{b})\A = (V \NG[S ∪ {b}])\A =

V (Gab)\NG(S). Do đó, nếu S 6= A thì V (Gab)  NG(S).

Bổ đề 2.2.13. Nếu G là đồ thị hai phần thuộc W2, thì G bao gồm các cạnh

rời.

Chứng minh. Theo Chú ý 2.2.4(2), G không có đỉnh cô lập. Giả sử V =

A∪B là một phân hoạch của đồ thị hai phần G. Khi đó, A và B là các tập

độc lập cực đại. Do đó, |A| = |B|. Lấy u ∈ A. Nếu G\u không có đỉnh cô

lập trong B, thì (A\{u}) và B là các tập độc lập cực đại của nó. Vì vậy

G\u không là đồ thị phủ tốt, mâu thuẫn với kết luận của Bổ đề 2.2.3. Do

đó, tồn tại một đỉnh v ∈ B sao cho uv ∈ E(G) và degG(v) = 1. Tương tự,

tồn tại đỉnh u′ ∈ A sao cho vu′ ∈ E(G) và degG(u
′) = 1. Vì degG(v) = 1

nên ta có u ≡ u′, điều đó có nghĩa degG(u) = 1 với mọi u ∈ A, hoặc tương
đương, G bao gồm các cạnh rời.

Một đồ thị được gọi là hoàn toàn rời rạc nếu nó là đồ thị rỗng hoặc là

đồ thị không chứa cạnh nào.

Mệnh đề 2.2.14. Giả sử G là đồ thị liên thông, không chứa tam giác địa

phương với α(G) > 2 và Gxy là phủ tốt với α(Gxy) = α(G) − 1 với mọi

xy ∈ E(G). Khi đó, tồn tại v ∈ V sao cho G|NG(v) là hoàn toàn rời rạc.

Chứng minh. Trước hết theo Bổ đề 2.2.6, G ∈ W2. Bây giờ, lấy a ∈ V . Vì

G liên thông và |V | ≥ 2, nên tồn tại một cạnh ac ∈ E(G). Áp dụng Bổ đề
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2.2.12(1) và (2) cho ac, tồn tại b ∈ NG(a) sao cho b là một đỉnh cô lập của

G|NG(a). Khi đó, NG(a) ∩NG(b) = ∅. Đặt A := NG(a)\{b} và S là tập các

đỉnh cô lập của G|A. Áp dụng Bổ đề 2.2.12(1) cho ab, ta được S 6= ∅.
Bây giờ chúng ta giả sử ngược lại rằng với mọi u ∈ V , G|NG(u) chứa ít

nhất một cạnh. Đặc biệt, G|NG(a) chứa ít nhất một cạnh. Vì b là một đỉnh

cô lập trong G|NG(a), nên A không là tập độc lập của G và S 6= A. Khi đó

các Khẳng định 2, 3, 5 trong Bổ đề 2.2.12 đúng.

Tiếp theo chúng ta chia chứng minh thành một số khẳng định sau:

A B

Gab

a b

C1 Cs

S
p1 ps

at bt

a1 b1

Hình 2.4

Khẳng định 7: G|A\S gồm các cạnh rời.

Thật vậy, vì S 6= A, theo Bổ đề 2.2.12(3), nên V (Gab)  NG(S). Chú

ý rằng V = NG[b] ∪ A ∪ V (Gab) là hợp rời của V . Vì mỗi đỉnh trong S

không kề với bất cứ đỉnh nào trong A, nên NG[S∪{b}] = NG[b]∪NG[S] =

NG[b] ∪ S ∪ V (Gab). Do đó, G|A\S = GS∪{b}. Chú ý rằng G ∈ W2. Vì

A\S 6= ∅, theo Bổ đề 2.1.5, α(G)−|S ∪{b}| = α(GS∪{b}) > 0. Theo Bổ đề

2.2.5, G|A\S ∈ W2. Mặt khác, theo Khẳng định 5 trong Bổ đề 2.2.12, G|A\S
là đồ thị hai phần. Do đó, theo Bổ đề 2.2.13, G|A\S bao gồm các cạnh rời.

Giả sử S = {p1, . . . , ps} với s > 1 và G|A\S bao gồm các cạnh rời

a1b1, . . . , atbt với t > 1. Đặc biệt, α(G|A\S) = t.

Khẳng định 2: Mỗi đỉnh của Gab kề với chính xác một đỉnh trong S.

Thật vậy, lấy z ∈ V (Gab). Theo Khẳng định 2 trong Bổ đề 2.2.12, ta

có thể giả sử zai ∈ E(G) và zbi /∈ E(G) với mọi i = 1, . . . , t. Giả sử
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x, y ∈ V (Gab)\NG({b1, . . . , bt}) và xy ∈ E(G). Khi đó xb1, yb1 /∈ E(G).

Theo Khẳng định 2 trong Bổ đề 2.2.12, xa1, ya1 ∈ E(G), điều đó là không

thể theo Khẳng định 3 trong Bổ đề 2.2.12. Do đó xy /∈ E(G) và vì vậy

V (Gab)\NG({b1, . . . , bt}) là tập độc lập của G. Vì S là tập các đỉnh cô

lập trong G|A, nên V (G{b1,...,bt,b}) = S ∪ (V (Gab)\NG({b1, . . . , bt})). Do đó,

G{b1,...,bt,b} là đồ thị hai phần với song phân hoạch (S;V (Gab)\NG({b1, . . . , bt}).
Theo Bổ đề 2.1.5, α(G)−|{b1, . . . , bt, b}| = α(G{b1,...,bt,b}) > 0. Theo Bổ đề

2.2.5, G{b1,...,bt,b} ∈ W2. Do đó, theo Bổ đề 2.2.13, G{b1,...,bt,b} bao gồm các

cạnh rời. Do đó, z phải kề với chỉ một đỉnh trong S.

Với mỗi i = 1, . . . , s, đặt Ci là tập các đỉnh của Gab kề với pi. Theo

Khẳng định 2 ta có Ci 6= ∅ và V (Gab) = C1 ∪C2 ∪ · · · ∪Cs là hợp rời. Nếu

xy ∈ E(G) với x, y ∈ Ci, thì (xypi) là một tam giác trong Gb. Điều này là

mâu thuẫn với giả thiết. Do đó, G|Ci
hoàn toàn rời rạc (xem Hình 2.4).

Khẳng định 3: |Ci| = t+ 1 với i = 1, . . . , s.

Thật vậy, lấy u ∈ Ci. Ta có, V (GS\pi∪{b}) = Ci ∪ {pi} ∪ (A\S). Theo

Khẳng định 2 trong Bổ đề 2.2.12, ta có thể giả sử rằng ua1, . . . , uat ∈ E(G)

và ub1, . . . , ubt /∈ E(G). Do đó, G(S\pi)∪{b,u} là đồ thị hai phần với song phân

hoạch

(Ci\{u}; {b1, . . . , bt}) và α(G) > |S\{pi} ∪ {b, u}|. Theo Bổ đề 2.2.5 một

lần nữa và Bổ đề 2.2.13, G(S\pi)∪{u,b} bao gồm các cạnh rời. Điều đó suy ra

|Ci\{u}| = t, vì vậy |Ci| = t+ 1.

Khẳng định 4: t = 1.

Thật vậy, giả sử ngược lại rằng t > 2. Ta viết C1 = {u1, . . . , ut+1}. Theo
Khẳng định 2 trong Bổ đề 2.2.12, ta có thể giả sử rằng ut+1a1, . . . , ut+1at ∈
E(G) và ut+1b1, . . . , ut+1bt /∈ E(G). Như đã chứng minh ở trên, G(S\p1)∪{ut+1,b}
bao gồm các cạnh rời. Do đó, ta có thể giả sử rằng uibi ∈ E(G) với mọi i =

1, . . . , t; và uibj /∈ E(G) với mọi 1 6 i 6= j 6 t. Theo Khẳng định 2 trong

Bổ đề 2.2.12, uiaj ∈ E(G) với mọi i 6= j. Cùng với kết luận V (GS\p1∪{b}) =

C1∪{p1}∪ (A\S), suy ra V (GS\p1∪{b,a1,a2}) = {p1, a3, . . . , at, b3, . . . , bt} và
p1 là đỉnh cô lập của GS\{p1}∪{b,a1,a2}, mâu thuẫn với kết luận của Bổ đề

34



2.2.5. Do đó, t = 1.

Khẳng định 5: Với mỗi v ∈ V , G|NG(v) bao gồm s + 1 đỉnh cô lập và

một cạnh.

Theo Khẳng định 3 và Khẳng định 4, ta có |Vi| = 2 với mọi i = 1, . . . , s.

Do đó |V (Gab)| = 2s. Vì NG(a) = A∪{b}, nên G|NG(a) bao gồm s+ 1 đỉnh

cô lập và một cạnh. Chú ý rằng b cũng là một đỉnh cô lập trong G|NG(a).

Thay đổi vai trò a và b, ta được G|NG(b) bao gồm s+ 1 đỉnh cô lập và một

cạnh. Nói riêng, |NG(a)| = |NG(b)| = s+ 3. Ta có,

|V | = |NG(a)|+ |NG(b)|+ |V (Gab)| = (s+3)+(s+3)+2s = 4s+6. (2.1)

Vì vậy, s độc lập với việc chọn a! Vì a được chọn tùy ý nên G|NG(v) cũng

bao gồm s+ 1 đỉnh cô lập và một cạnh.

Cuối cùng, chúng ta hoàn tất chứng minh của bổ đề bằng cách chứng

minh điều mâu thuẫn sau:

Khẳng định 6: s = 0.

Vì G|NG(a) có ít nhất một cạnh, nên tồn tại một tam giác, gọi là (axy).

Đặt X := NG(x)\NG[y] và Y := NG(y)\NG[x]. Theo Khẳng định 5,

NG(x) ∩NG(y) = {a}; G|X và G|Y đều hoàn toàn rời rạc với |X| = |Y | =
s+ 1. Theo Khẳng định 5 lần nữa, ta có NG(a) = V (Gxy)∪{x, y}. Vì vậy,
|V (Gxy)| = s+ 1. Do đó,

|V | = (|X|+|Y |+1)+2+|V (Gxy)| = (s+1)+(s+1)+1+2+(s+1) = 3s+6.

Cùng với phương trình (2.1), ta có 4s+6 = 3s+6, tương đương s = 0.

2.3 Đồ thị có phân tích đỉnh

Trong mục này sẽ chỉ ra tất cả các đồ thị thuộc lớp SQC đều có phân

tích đỉnh. Lớp đồ thị này do Randerath và Volkmann [37] đưa ra và là một

lớp con của đồ thị phủ tốt [37, Theorem 3.1].
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Định nghĩa 2.3.1. [56, Lemma 4] Ta nói đồ thị G có phân tích đỉnh nếu

G là đồ thị hoàn toàn rời rạc hoặc tồn tại đỉnh v sao cho:

(i) cả hai đồ thị con G\v và Gv có phân tích được đỉnh, và

(ii) không có tập độc lập nào trong Gv là tập độc lập cực đại trong G\v.

Ví dụ 2.3.2. (1) Mọi đồ thị đầy đủ và đồ thị đường đi đều có phân tích

đỉnh.

(2) (xem [15, Proposition 4.1]) n-chu trình có phân tích đỉnh nếu và chỉ

nếu n = 3 hoặc 5.

(3) Đồ thị gồm 6 đỉnh trong Hình 2.5 không có phân tích đỉnh.

Hình 2.5

Từ định nghĩa trên, dễ dàng chứng minh được bổ đề sau:

Bổ đề 2.3.3. [56, Lemma 20] Một đồ thị có phân tích đỉnh nếu và chỉ nếu

mọi thành phần liên thông của nó đều có phân tích đỉnh.

Định nghĩa 2.3.4. (1) [37, Definition on p.308] Đỉnh v của đồ thị G được

gọi là đơn hình nếu G|NG [v] là đồ thị đầy đủ, và ta nói đồ thị con này

là một đơn hình của G.

(2) Một cạnh trong G kề với một đỉnh bậc 1 được gọi là cạnh treo.

(3) [13, Definition on p.45] 5-chu trình C5 của đồ thị G được gọi là 5-chu

trình cơ bản nếu C5 không chứa hai đỉnh kề nhau trong G có bậc lớn

hơn hoặc bằng ba.

(4) [37, Definition on p.309] 4-chu trình C4 của đồ thị G được gọi là 4-chu

trình cơ bản nếu nó chứa hai đỉnh kề nhau bậc hai, và hai đỉnh còn lại

thuộc vào một đơn hình hoặc một 5-chu trình cơ bản của G.
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Đồ thị G được gọi là đồ thị đơn hình nếu mọi đỉnh của G đều thuộc

một đơn hình của G.

Bổ đề 2.3.5. [57, Corollary 5.5] Nếu G là một đồ thị đơn hình thì G có

phân tích đỉnh.

Định nghĩa 2.3.6. Cho G là đồ thị với tập đỉnh V và tập cạnh E(G). Kí

hiệu C là tập gồm các đỉnh của các 5-chu trình cơ bản trong G; P là tập

gồm các đỉnh của các cạnh treo trong G; S là tập gồm các đỉnh của các

đơn hình của G; và Q là tập gồm hai đỉnh bậc hai của các 4-chu trình cơ

bản trong G.

(1) [13, p.45] Ta nói G thuộc lớp PC nếu V = P tC sao cho các cạnh treo

trong P là hợp rời của P ; và các 5-chu trình cơ bản trong C là hợp rời

của C.

(2) Ta nói G thuộc lớp SC nếu V = S t C sao cho các đơn hình trong S
là hợp rời của S; và các 5-chu trình cơ bản trong C là hợp rời của C.

(3) [37, p.309] Ta nói G thuộc lớp SQC nếu V = StQtC sao cho các đơn

hình trong S là hợp rời của S; các hai đỉnh bậc hai của 4-chu trình

cơ bản trong Q là hợp rời của Q; và các 5-chu trình cơ bản trong C là

hợp rời của C.

Chú ý 2.3.7. PC ⊆ SC ⊆ SQC.

Ví dụ 2.3.8. Trong Hình 2.6, đồ thị G1 ∈ PC, G2 ∈ SC\PC, và G3 ∈
SQC\SC.

G1

G2
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G3

Hình 2.6

Chú ý 2.3.9. (xem [37, Theorem 3.1]) Nếu G ∈ SQC, dựa vào định nghĩa

của lớp SQC, ta sẽ tìm được các đỉnh đơn hình x1, . . . , xm; các 5-chu trình

cơ bản C1, . . . , Cs; và các 4-chu trình cơ bản Q1, . . . , Qt sao cho

V =
m⋃
j=1

NG[xj] ∪
s⋃
j=1

V (Cj) ∪
t⋃

j=1

B(Qj)

là hợp rời của V , trong đó B(Qj) là tập gồm hai đỉnh bậc hai của 4-chu

trình cơ bản Qj. Randerath và Volkmann [37, Theorem 3.1] chỉ ra rằng

các đồ thị thuộc lớp SQC là phủ tốt. Hơn nữa, từ chứng minh của các

ông, ta có một công thức để tính số độc lập của đồ thị này như sau:

α(G) = m+ 2s+ t.

Kết quả chính của mục này cho biết rằng tất cả các đồ thị G thuộc lớp

SQC đều có phân tích đỉnh. Chứng minh được chia thành các bước như

sau. Đầu tiên, chúng tôi chứng tỏ rằng đồ thị thuộc lớp SC có phân tích

đỉnh.

Bổ đề 2.3.10. Nếu G ∈ SC thì G có phân tích đỉnh.

Chứng minh. Chúng ta sẽ chứng minh bổ đề này bằng quy nạp theo |V |.
Nếu |V | < 5, thì G là đơn hình. Do đó, khẳng định được suy ra từ Bổ

đề 2.3.5.

Bây giờ cho |V | ≥ 5. Nếu đồ thị G không liên thông, thì gọi G1, . . . ,Gm
là các thành phần liên thông của G với m ≥ 2. Chú ý rằng, Gi ∈ SC với

mọi i. Vì |V (Gi)| < |V | nên theo giả thiết quy nạp, Gi có phân tích đỉnh.

Theo Bổ đề 2.3.3, G cũng có phân tích đỉnh.
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Giả sử G là đồ thị liên thông. Đặt C1, . . . , Cs là các 5-chu trình cơ bản

và x1, . . . , xt là các đỉnh đơn hình của G sao cho

V = V (C1) ∪ . . . ∪ V (Cs) ∪NG[x1] ∪ . . . ∪NG[xt]

là hợp rời, trong đó các số nguyên t, s ≥ 0. Nếu s = 0 thì khẳng định

được suy ra từ Bổ đề 2.3.5. Vì vậy chúng ta có thể giả thiết s ≥ 1. Ta viết

C1 = {xy, yz, zu, uv, vx} với degG(x) > 3.

Trước hết ta khẳng định rằng G\x có phân tích đỉnh. Đặt H := G\x.
Vì C1 là 5-chu trình cơ bản của G nên degH(y) = degH(v) = 1. Do đó,

C2, . . . , Cs cũng là 5-chu trình cơ bản của H và x1, . . . , xt, y, v là các đỉnh

đơn hình của H. Rõ ràng,

V (H) = V (C2) ∪ · · · ∪ V (Cs) ∪NH[x1] ∪ · · · ∪NH[xt] ∪NH[y] ∪NH[v]

là hợp rời. Nói riêng, H ∈ SC và |V (H)| = |V | − 1. Vì vậy, theo giả thiết

quy nạp, H có phân tích đỉnh.

Tiếp theo ta chứng tỏ rằng Gx có phân tích đỉnh. Đặt L := Gx. Vì C1

là 5-chu trình cơ bản nên z hoặc u có bậc 2. Giả sử degG(z) = 2. Vì vậy,

degL(z) = 1. Cho nên z là đỉnh đơn hình của L. Không mất tính tổng

quát, ta có thể giả sử C2, . . . , Cm là tất cả các 5-chu trình cơ bản mà có

đỉnh kề với x. Hiển nhiên, Cm+1, . . . , Cs là 5-chu trình cơ bản của L và

x1, . . . , xt là các đỉnh đơn hình của L. Với mỗi i = 2, . . . ,m, lấy ci ∈ C i kề

với x trong G; gọi ui và vi là các đỉnh kề của ci trong chu trình C i. Theo

định nghĩa của 5-chu trình cơ bản, ui và vi là các đỉnh bậc 2 trong G. Do

đó, ui và vi là hai đỉnh đơn hình của L và

V (L) = V (Cm+1) ∪ . . . ∪ V (Cs) ∪NL[z] ∪NL[u2] ∪NL[v2] ∪ . . .∪
NL[um] ∪NL[vm] ∪NL[x1] ∪ . . . ∪NL[xt]

là hợp rời. Điều này dẫn đến L ∈ SC. Vì |V (L)| < |V |, nên theo giả thiết

quy nạp, L có phân tích đỉnh.

Bây giờ chúng ta có thể hoàn tất chứng minh bổ đề. Vì α(H) = 2(s−
1) + (t+ 2) = 2s+ t và α(L) = 2(s−m) + 1 + 2(m−1) + t = 2s+ t−1 =

α(H)− 1. Ta thu được G có phân tích đỉnh.
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Tiếp theo sẽ chứng minh mọi đồ thị thuộc lớp SQC đều có phân tích

đỉnh.

Định lý 2.3.11. Nếu G ∈ SQC thì G có phân tích đỉnh và phủ tốt.

Chứng minh. Theo [37, Theorem 3.1], khẳng định cuối cùng được chứng

minh. Ta sẽ chứng minh khẳng định đầu bằng cách quy nạp theo |V |. Nếu
|V | < 3 thì G là đồ thị đơn hình. Theo Bổ đề 2.3.5, G có phân tích đỉnh.

Bây giờ cho |V | ≥ 3. Theo Chú ý 2.3.9, chọn C1, . . . , Cs là các 5-chu

trình cơ bản; x1, . . . , xt là các đỉnh đơn hình; và Q1, . . . , Qm là các 4-chu

trình cơ bản của G sao cho

V =
t⋃

j=1

NG[xj] ∪
s⋃
j=1

V (Cj) ∪
m⋃
j=1

B(Qj)

là hợp rời, trong đó B(Qj) là tập hợp bao gồm hai đỉnh bậc 2 của 4-chu

trình cơ bản Qj. Nếu m = 0 thì G ∈ SC. Do đó, theo Bổ đề 2.3.10, G có

phân tích đỉnh.

Xét trường hợp m ≥ 1. Gọi c là một đỉnh trong 4-chu trình cơ bản

Q1 = {a1b1, b1c, cd1, d1a1} với degG(c) ≥ 3; degG(a1) = degG(b1) = 2

và degG(d1) ≥ 3. Nếu c /∈ V (Qi) với mọi i = 1, . . . ,m, thì đặt l := 0.

Ngược lại, không mất tính tổng quát, ta có thể giả thiết c ∈ V (Qi) với

i = 1, . . . , l và c /∈ V (Qi) với i = l + 1, . . . ,m. Khi đó, có thể viết

Qi = {aibi, bic, cdi, diai} với degG(ai) = degG(bi) = 2 với i = 2, . . . , l. Chú

ý rằng a1, b1, . . . , al, bl là các đỉnh phân biệt, nhưng d1, . . . , dl có thể là các

đỉnh không phân biệt.

Bây giờ chúng ta phân biệt hai trường hợp:

Trường hợp 1: c thuộc một 5-chu trình cơ bản nào đó của G. Vì

G ∈ SQC, nên c chỉ thuộc đúng một 5-chu trình cơ bản. Ta có thể giả

thiết c nằm trong C1 và C1 = {cu1, u1y1, y1z1, z1v1, v1c}. Vì degG(c) > 3

nên degG(u1) = degG(v1) = 2.

Trước hết, ta khẳng định rằng H := G\c có phân tích đỉnh. Thật vậy,

vì degH(b1) = · · · = degH(bl) = 1, nên b1, . . . , bl là các đỉnh đơn hình của
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H. Dễ dàng kiểm tra rằng u1, v1, b1, . . . , bl, x1, . . . , xt là các đỉnh đơn hình;

C2, . . . , Cs là 5-chu trình cơ bản; và Ql+1, . . . , Qm là 4-chu trình cơ bản

của H. Hơn nữa,

V (H) = NH[u1]∪NH[v1]∪
l⋃

j=1

NH[bj]∪
t⋃

j=1

NH[xj]∪
s⋃
j=2

V (Cj)∪
m⋃

j=l+1

B(Qj)

là hợp rời. Do đó, H ∈ SQC và |V (H)| = |V | − 1. Theo giả thiết quy

nạp, H có phân tích đỉnh. Hơn nữa, theo Chú ý 2.3.9, ta được α(H) =

1 + 1 + l + t+ 2(s− 1) + (m− l) = t+ 2s+m.

Tiếp theo, ta chứng tỏ L := Gc cũng có phân tích đỉnh. Thật vậy,

rõ ràng rằng a1, . . . , al là các đỉnh cô lập của L. Do đó, chúng là các

đỉnh đơn hình của L. Vì C1 là 5-chu trình cơ bản, nên y1 hoặc z1 có bậc

hai trong G. Bởi tính đối xứng, ta có thể giả sử degG(y1) = 2. Khi đó,

degL(y1) = 1. Cho nên y1 là một đỉnh đơn hình của L. Nếu c không kề với

bất kỳ đỉnh nào trong Ql+1, . . . , Qm, thì ta đặt r := 0. Ngược lại, ta có thể

giả thiết Ql+1, . . . , Ql+r có ít nhất một đỉnh kề với c; và Ql+r+1, . . . , Qm

không có bất kỳ đỉnh nào kề với c. Ta viết Qj = {ajbj, bjcj, cjdj, djaj} với
degG(aj) = degG(bj) = 2 và c kề với cj với mọi j = l+ 1, . . . , l+ r. Do đó,

bl+1, . . . , bl+r là các đỉnh đơn hình trong L.
Ta cũng có thể giả thiết C2, . . . , Cp có ít nhất một đỉnh kề với c; và

Cp+1, . . . , Cs không có bất kỳ đỉnh nào kề với c. Với mỗi i = 2, . . . , p, ta

đặt C i = {uiyi, yizi, zivi, viwi, wiui} với cwi ∈ E(G). Vì vậy, degG(ui) =

degG(vi) = 2. Do đó, ui và vi là các đỉnh đơn hình trong L.
Vì G ∈ SQC nên ta kết luận rằng c /∈ NG[xi] với mọi i = 1, . . . , t. Do

đó, xi cũng là đỉnh đơn hình trong L.
Tổng kết lại, L có các đỉnh đơn hình

y1, a1, . . . , al, bl+1, . . . , bl+r, u2, v2, . . . , up, vp, x1, . . . , xt;

các 5-chu trình cơ bản Cp+1, . . . , Cs; và các 4-chu trình cơ bảnQl+r+1, . . . , Qm.
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Hơn nữa,

V (L) = NL[y1] ∪
l⋃

j=1

NL[aj] ∪
r⋃
j=1

NL[bl+j] ∪
p⋃
j=2

(NL[uj] ∪NL[vj])

∪
t⋃

j=1

NL[xj] ∪
s⋃

j=p+1

V (Cj) ∪
m⋃

j=l+r+1

B(Qj),

là hợp rời. Do đó, L ∈ SQC. Theo Chú ý 2.3.9, ta có

α(L) = 1+l+r+2(p−1)+t+2(s−p)+(m−l−r) = t+2s+m−1 = α(H)−1.

Vì |V (L)| < |V | nên theo giả thiết quy nạp L có phân tích đỉnh. Theo

Định nghĩa 2.3.1, G có phân tích đỉnh.

Trường hợp 2: c không nằm trong bất kỳ 5-chu trình cơ bản nào của G.
Vì G ∈ SQC nên c thuộc đúng một trong các đơn hình NG[x1], . . . , NG[xt].

Tương tự như chứng minh của Trường hợp 1, ta có G có phân tích đỉnh.

42



Chương 3

Đồ thị Cohen-Macaulay và

Gorenstein

Trong chương này, trước hết chúng tôi sẽ giới thiệu qua một số kết quả

đã biết về đồ thị Cohen-Macaulay không phụ thuộc đặc số. Sau đó, chúng

tôi phân loại đồ thị Cohen-Macaulay với độ vòng lớn hơn hoặc bằng 5 và

đồ thị Gorenstein không chứa tam giác. Hơn nữa, chúng tôi cũng chứng

tỏ rằng nói chung tính Gorenstein của đồ thị cũng phụ thuộc đặc số bằng

cách xây dựng một đồ thị 182 đỉnh mà tính Gorenstein của nó phụ thuộc

vào trường cơ sở. Đương nhiên đồ thị đó có chứa tam giác. Kết quả mới

của chương này được trình bày ở các bài báo [24] và [25]. Từ đây trở về

sau ta luôn xét S = k[x1, · · · , xn] là vành đa thức trên trường k và iđêan

cực đại thuần nhất là m = (x1, · · · , xn).

3.1 Tổng quan về đồ thị Cohen-Macaulay và

Gorenstein

Theo [36, Definition on p.7], độ vòng của G, kí hiệu girth(G), là độ dài

của chu trình nhỏ nhất trong G nếu G chứa chu trình, hoặc bằng vô cùng
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nếu G không chứa chu trình. Một đồ thị được gọi là cây nếu nó liên thông

và không chứa chu trình nào. Như vậy, đồ thị cây có độ vòng bằng vô cùng.

Xin nhắc lại, nếu G là đồ thị với tập đỉnh V = {x1, . . . , xn}, thì ta định

nghĩa iđêan cạnh liên kết với G là iđêan

I(G) = (xixj|xixj ∈ E(G)) ⊆ k[V ] = k[x1, . . . , xn] = S

Khi biểu diễn đồ thị G, để thuận tiện, đôi khi ta dùng các số 1, . . . , n để

viết tên các đỉnh thay cho x1, . . . , xn. Đồ thị G là Cohen-Macaulay (tương

ứng Gorenstein) (trên trường k) nếu S/I(G) là Cohen-Macaulay (tương

ứng, Gorenstein) trên trường k. Theo định nghĩa của ∆(G), G là Cohen-

Macaulay (tương ứng, Gorenstein) nếu và chỉ nếu ∆(G) là phức đơn hình

Cohen-Macaulay (tương ứng Gorenstein).

Iđêan I(G) được phân tích nguyên sơ như sau:

I(G) =
⋂

F∈F(∆(G))

PF ,

trong đó PF = (xi|xi /∈ F ) và F(∆(G)) bao gồm tất cả các tập độc lập cực

đại của G. Từ đây, ta suy ra dimS/I(G) = α(G). Hơn nữa, nếu S/I(G)

là Cohen-Macaulay, thì I(G) là iđêan không trộn lẫn. Do đó, dimS/PF =

dimR/I(G) với mọi F ∈ F(∆(G)), tức là tất cả các tập độc lập cực đại

trong G đều có cùng lực lượng. Vì vậy, ta có ngay bổ đề sau:

Bổ đề 3.1.1. [10, Corollary 5.5.1] Nếu G là Cohen-Macaulay thì G là phủ

tốt.

Việc nghiên cứu tính Cohen-Macaulay của một đồ thị không hề đơn

giản. Vì vậy, các nhóm tác giả đã xem xét nhiều lớp đồ thị khác nhau. Kết

quả đầu tiên về hướng này được cho bởi Villarreal [53] xét trong lớp đồ

thị cây.

Định lý 3.1.2. [53, Theorem 2.4] Cho G là đồ thị cây. Khi đó, G là Cohen-

Macaulay nếu và chỉ nếu |V | ≤ 2 hoặc 2 < |V | = 2r và tồn tại các đỉnh

phân biệt x1, . . . , xr, y1, . . . , yr sao cho degG(xi) = 1, degG(yi) ≥ 2, và

xiyi ∈ E(G) với mọi i = 1, . . . , r.

44



Mở rộng kết quả trên, Estrada và Villarreal [12, Theorem 2.9] xét tính

Cohen-Macaulay của đồ thị không chứa chu trình lẻ, tức là đồ thị hai

phần. Tuy nhiên, đặc trưng của hai ông không diễn đạt được hoàn toàn

bằng ngôn ngữ đồ thị. Herzog và Hibi [18] đưa ra một đặc trưng khác cho

tính Cohen-Macaulay của đồ thị hai phần hoàn toàn bằng ngôn ngữ đồ

thị. Hơn nữa, họ cũng xét tính Gorenstein của đồ thị hai phần.

Định lý 3.1.3. [18, Theorem 3.4 and Corollary 3.6] Cho G là đồ thị hai

phần không chứa đỉnh cô lập với song phân hoạch (A,B). Khi đó:

(1) G là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu |A| = |B| và các đỉnh trong

A = {x1, . . . , xn} và B = {y1, . . . , yn} có thể được đánh số lại sao

cho:

(a) xiyi ∈ E(G) với mọi i = 1, . . . , n;

(b) Nếu xiyj ∈ E(G) thì i ≤ j;

(c) Nếu xiyj, xjyk ∈ E(G), thì xiyk ∈ E(G).

(2) G là Gorenstein nếu và chỉ nếu G là hợp rời của các cạnh.

Kết quả trên còn được Crupi, Rinaldo và Terai [4, Theorem 3.6] mở

rộng cho lớp đồ thị 2r đỉnh không chứa đỉnh cô lập và height(I(G)) = r.

Một cạnh nối hai đỉnh của một chu trình mà không phải là cạnh của

chu trình được gọi là dây cung. Đồ thị được gọi là đồ thị dây cung nếu mọi

chu trình độ dài ≥ 4 đều có dây cung. Nếu đồ thị dây cung chứa chu trình

thì mọi chu trình tối tiểu đều có độ dài bằng 3. Nói riêng, đồ thị dây cung

có độ vòng bằng 3 hoặc vô cùng. Herzog, Hibi và Zheng [19] đã nghiên cứu

tính Cohen-Macaulay và Gorenstein của đồ thị dây cung.

Định lý 3.1.4. [19, Theorem on p.912 and Corollary 2.1] Cho G là đồ thị

dây cung. Khi đó,

(1) G là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu G là phủ tốt.

(2) G là Gorenstein nếu và chỉ nếu G là hợp rời của các cạnh.
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Cuối cùng, chúng tôi giới thiệu một lớp đồ thị nữa. Cho n ≥ 1 là

số nguyên và tập con S ⊆ {1, . . . , bn2c}, đồ thị vòng tròn Cn(S) là đồ

thị trên tập đỉnh {x1, . . . , xn} sao cho xixj ∈ E(Cn(S)) nếu và chỉ nếu

min{|i−j|, n−|i−j|} ∈ S. Các đồ thị vòng tròn có nhiều ứng dụng trong

lý thuyết mạng [6] và thậm chí cả trong âm nhạc [9]. Vander Meulen, Van

Tuyl và Watt [51] đã đưa ra một đặc trưng cho tính Cohen-Macaulay cho

các đồ thị vòng Cn(1, . . . , d) với các số nguyên n, d và n ≥ 2d ≥ 2. Chú ý

rằng, nếu d ≥ 2, thì các đồ thị này có độ vòng bằng 3.

Định lý 3.1.5. [51, Theorem 3.4] Cho n và d là các số nguyên với n ≥
2d ≥ 2 và G = Cn(1, . . . , d). Khi đó, G là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu

n ≤ 3d+ 2 và n 6= 2d+ 2.

Ngoài ra còn có một số nghiên cứu khác mà các điều kiện tương đối kỹ

thuật, chẳng hạn có thể xem trong [32]. Chú ý rằng, dựa vào việc tam giác

phân mặt phẳng xạ ảnh thực RP2, Terai (xem [54, Exercise 5.3.31]) đã tìm

ra một đồ thị G gồm 11 đỉnh trong Hình 3.1 mà G là Cohen-Macaulay nếu

và chỉ nếu char k 6= 2.

Hình 3.1

I(G) = (x1x2, x1x5, x1x6, x1x10, x1x11, x2x3,

x2x5, x2x8, x2x9, x3x4, x3x5, x3x7,

x3x11, x4x5, x4x6, x4x9, x4x10, x5x6,

x6x7, x6x8, x7x8, x7x11, x8x9, x9x10,

x10x11) ⊆ k[x1, . . . , x11].

3.2 Đồ thị Cohen-Macaulay

Trong mục này sẽ phân loại đồ thị Cohen-Macaulay với girth(G) ≥ 5.

Đồ thị G được gọi là Cohen-Macaulay địa phương nếu Gx là Cohen-

Macaulay với mọi x ∈ V .
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Chú ý 3.2.1. Nếu v ∈ F ∈ ∆(G) thì F\{v} ∈ lk∆(G)(v) và lk∆(G)(F ) =

lklk∆(G)(v)(F\{v}). Do đó, nếu G là đồ thị Cohen-Macaulay địa phương thì

bởi Bổ đề 1.2.3, G là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu H̃i(∆(G); k) = 0 với

mọi i < dim ∆(G).

Bổ đề 3.2.2. (xem [7, p.1854-1855]) Một đồ thị có phân tích đỉnh là đồ

thị Cohen-Macaulay khi và chỉ khi nó là phủ tốt.

Chứng minh. Theo Bổ đề 3.1.1, mọi đồ thị Cohen-Macaulay đều phủ tốt.

Trong [7, p.1854-1855], kết quả này được phát biểu và chứng minh như

là một trường hợp riêng của iđêan Stanley-Reisner liên kết với phức đơn

hình. Ở đây, chúng tôi xin trình bày sơ lược ý tưởng chứng minh trực

tiếp cho trường hợp iđêan cạnh. Chứng minh bằng quy nạp theo |V |. Nếu
|V | ≤ 2, thì G là Cohen-Macaulay. Giả sử |V | ≥ 3. Nếu G là đồ thị hoàn

toàn rời rạc, thì I(G) = 0 và vì vậy G là Cohen-Macaulay.

Từ Định nghĩa 2.3.1, ta có thể suy ra Gx có phân tích đỉnh với mọi

x ∈ V . Theo Bổ đề 2.1.5, Gx là phủ tốt. Vì |V (Gx)| < |V |, nên theo giả

thiết quy nạp, Gx là Cohen-Macaulay. Nói cách khác, G là đồ thị Cohen-

Macaulay địa phương.

Nếu tồn tại đỉnh v thỏa mãn 2 tính chất như trong Định nghĩa 2.3.1,

thì ta có thể chỉ ra G\v phủ tốt và α(G\v) = α(G). Thật vậy, trường hợp

v là đỉnh cô lập thì khẳng định này là hiển nhiên. Bây giờ giả sử v không

là đỉnh cô lập. Vì G là phủ tốt, nên α(G\v) = α(G). Nếu tồn tại một tập

độc lập cực đại S của G\v sao cho |S| < α(G), thì theo điều kiện (2) của

Định nghĩa 2.3.1, S ∩ NG[v] 6= ∅. Vì S cũng là tập độc lập trong G, nên
theo Bổ đề 2.1.5, GS là phủ tốt và α(GS) = α(G)− |S| > 0. Do đó, tồn tại

x ∈ V (GS) và x 6= v. Điều này dẫn đến S ∪ {x} là tập độc lập trong G\v,
mâu thuẫn với tính cực đại của S. Do đó, G\v là phủ tốt.

Như vậy, G\v có phân tích đỉnh và phủ tốt với α(G\v) = α(G). Vì

|V (G\v)| < |V |, theo giả thiết quy nạp, G\v là Cohen-Macaulay.

Đặt ∆1 := ∆(G\v) và ∆2 := ∆(Gv t{v}). Khi đó, ∆(G) = ∆1 ∪∆2 và

∆1∩∆2 = ∆(Gv) với dim ∆1 = dim ∆2 = dim(∆1∩∆2) + 1 = dim ∆(G).
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Ta có dãy khớp sau:

H̃i(∆1; k)⊕ H̃i(∆2; k)→ H̃i(∆1 ∪∆2; k)→ H̃i−1(∆1 ∩∆2; k).

Từ đó suy ra H̃i(∆(G); k) = 0 với mọi số nguyên i < dim ∆(G). Theo Chú

ý 3.2.1, G là Cohen-Macaulay.

Tuy nhiên, đồ thị Cohen-Macaulay không nhất thiết có phân tích đỉnh.

Ví dụ 3.2.3. [28] Đồ thị vòng tròn G = C16(1, 4, 8) gồm 16 đỉnh trong

Hình 3.2, là Cohen-Macaulay nhưng G không có phân tích đỉnh.

Hình 3.2

Kết quả chính của mục này sẽ chứng tỏ rằng khi độ vòng ≥ 5 thì mọi

đồ thị Cohen-Macaulay đều có phân tích đỉnh (Định lý 3.2.4).

Định lý 3.2.4. Cho G là đồ thị liên thông với girth(G) ≥ 5. Khi đó, các

khẳng định sau là tương đương:

(1) G là Cohen-Macaulay;

(2) G là phủ tốt và có phân tích đỉnh;

(3) G ∈ {K1} ∪ PC;

(4) G ∈ SC;

(5) G ∈ SQC.

Chứng minh. (2)=⇒(1): suy ra từ Bổ đề 3.2.2.

(1)=⇒(3): Do Bổ đề 3.1.1, G là phủ tốt. Theo [13, Corollary 4], ta có

G ∈ PC hoặc G là một trong sáu đồ thị ngoại lệ cho trong Hình 3.3. Trong
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sáu đồ thị ngoại lệ này chỉ có K1 là Cohen-Macaulay (xem [8, Proposition

3.3]). Do đó, G ∈ {K1} ∪ PC.
(3)=⇒(4) và (4)=⇒(5): sử dụng Chú ý 2.3.7.

(5)=⇒(2) suy ra từ Định lý 2.3.11.

K1

C7 P10

P13 Q13
P14

Hình 3.3

Nếu G là đồ thị cây, thì girth(G) ≥ 5. Do đó, Định lý 3.1.2 là một hệ

quả của định lý trên.

Từ định lý trên ta cũng thấy ngay nếu tính Cohen-Macaulay của đồ thị

G phụ thuộc vào đặc số của trường k thì girth(G) ≤ 4. Chẳng hạn, đồ thị

ở Hình 3.1 có độ vòng bằng 3.

3.3 Đồ thị Gorenstein không chứa tam giác

Trong mục này, chúng tôi đưa ra một đặc trưng thuần túy tổ hợp cho

tính Gorenstein của đồ thị không chứa tam giác. Chú ý rằng, đồ thị G
không chứa tam giác nếu và chỉ nếu girth(G) ≥ 4. Để giải thích tại sao

lại tập trung nghiên cứu đồ thị không chứa tam giác, chúng tôi sẽ chỉ ra
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rằng khi đồ thị chứa tam giác tính Gorenstein của đồ thị tổng quát là phụ

thuộc đặc số của trường cơ sở.

Cho ∆ là phức đơn hình với tập đỉnh V = {x1, . . . , xn}. Kí hiệu ei là

vectơ đơn vị trong Rn. Nếu F ⊆ V , thì ta định nghĩa |F | = cx{ei|xi ∈ F},
trong đó cx kí hiệu là bao lồi trong Rn. Thực hiện hình học |∆| của phức

đơn hình ∆ là:

|∆| =
⋃
F∈∆

|F |.

Do đó, |∆| có cấu trúc của không gian tôpô được cảm sinh từ tôpô thông

thường trên Rn. Nếu X là một không gian tôpô đồng phôi với |∆|, thì ta
nói ∆ là tam giác phân của X.

Ta kí hiệu H̃•(X; k) là đồng điều kì dị của không gian tôpô X, và

H•(X, Y ; k) là đồng điều kì dị tương đối của cặp (X, Y ), trong đó Y là

không gian tôpô con của X (xem [33]). Stanley [42] đưa ra một tiêu chuẩn

để kiểm tra khi nào một phức đơn hình là Gorenstein như sau:

Bổ đề 3.3.1. [42, Theorem 5.1] Cho ∆ là phức đơn hình. Đặt X :=

| core ∆|. Khi đó, ∆ là Gorenstein trên k nếu và chỉ nếu với mọi p ∈ X,

H̃i(X; k) ∼= Hi(X,X\{p}; k) =

k nếu i = dimX

0 nếu i < dimX

Theo [7, p.1844], chia nhỏ trọng tâm sd(∆) của ∆ là phức đơn hình

với tập đỉnh là ∆\{∅} và các mặt là dãy F0 ( F1 ( · · · ( Fi, trong

đó Fj ∈ ∆\{∅} và 0 ≤ j ≤ i. Ta có, ∆ đồng phôi với sd(∆). Do đó,

∆ = core ∆ nếu và chỉ nếu sd(∆) = core(sd(∆)). Theo Bổ đề 3.3.1, ∆ là

Gorenstein trên k nếu và chỉ nếu sd(∆) là Gorenstein trên k.

Mệnh đề 3.3.2. Tính Gorenstein của đồ thị phụ thuộc vào đặc số của

trường cơ sở.

Chứng minh. Lấy một tam giác phân ∆ của không gian xạ ảnh RP3 với

f -vectơ f(∆) = (1, 11, 51, 80, 40) được xây dựng bởi Walkup (xem [55,

p.91] hoặc [27, p.19]). Hơn nữa, ông đã chỉ ra rằng phức đơn hình đó là
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tam giác phân của RP3 với số đỉnh bé nhất [55, Theorem 3]. Theo [27,

p.17], ∆ là Gorenstein trên k nếu và chỉ nếu char(k) 6= 2.

Theo định nghĩa của chia nhỏ trọng tâm, ta suy ra mỗi không-mặt tối

tiểu của sd(∆) bao gồm các phần tử của ∆ với đúng hai phần tử không

so sánh được. Do đó, Isd(∆) là iđêan sinh bởi các đơn thức bậc hai không

chứa bình phương. Vì vậy, Isd(∆) là iđêan cạnh của một đồ thị G, hay
Isd(∆) = I(G). Do đó, G là Gorenstein nếu và chỉ nếu char(k) 6= 2. Chú ý

rằng G là đồ thị gồm 182 đỉnh.

Ta nói rằng đồ thị G là Gorenstein địa phương nếu Gx là Gorenstein với

mọi đỉnh x.

Chú ý 3.3.3. Nếu G là Gorenstein thì G là Gorenstein địa phương.

Bổ đề 3.3.4. Giả sử G là đồ thị Gorenstein địa phương, thuộc W2 và

S ⊆ V là tập độc lập khác rỗng. Khi đó, GS là đồ thị Gorenstein và ∆(GS)

là phức Euler với dim(∆(GS)) = dim(∆(G))− |S|.
Chứng minh. Vì S là tập độc lập khác rỗng nên GS là Gorenstein. Theo

Bổ đề 2.2.5, GS không có đỉnh cô lập. Theo Chú ý 2.1.4(2), ∆(GS) =

core(∆(GS)). Theo Bổ đề 1.2.6, ∆(GS) là Euler. Hơn nữa, theo Bổ đề 2.1.5,

α(GS) = α(G)− |S|. Do đó, dim(∆(GS)) = α(GS)− 1 = α(G)− 1− |S| =
dim(∆(G))− |S|.

Bổ đề sau đưa ra một điều kiện cần để các đồ thị không có đỉnh cô lập

là Gorenstein.

Bổ đề 3.3.5. Nếu G là đồ thị Gorenstein không chứa đỉnh cô lập với

|V | ≥ 2 thì G ∈ W2.

Chứng minh. Vì G là Gorenstein, nên theo Bổ đề 3.1.1, G là phủ tốt. Theo

Bổ đề 2.2.3, ta chỉ cần chứng minh G\x là phủ tốt và α(G) = α(G\x)

với mọi đỉnh x. Vì G không có đỉnh cô lập, nên theo Chú ý 2.1.4(2),

core(∆(G)) = ∆(G). Theo Bổ đề 1.2.8, ∆(G) là Cohen-Macaulay kép.

Do đó, với mỗi x ∈ V , ta có ∆(G\x) = ∆(G)\x. Vì vậy G\x là Cohen-

Macaulay và dim ∆(G\x) = dim ∆(G). Theo Bổ đề 3.1.1, G\x là phủ tốt.
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Hơn nữa, α(G\x) = dim ∆(G\x) + 1 = dim ∆(G) + 1 = α(G). Cho nên

G ∈ W2.

Điều ngược lại là không đúng. Chẳng hạn, C3 ∈ W2, nhưng không là

Gorenstein. Nói cách khác, lớp W2 chứa thực sự lớp đồ thị Gorenstein.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ ra rằng đồ thị thuộc W2 không chứa tam giác

là Gorenstein. Để chứng tỏ điều đó, trước hết sẽ chỉ ra rằng phức độc lập

của đồ thị thuộc W2 không chứa tam giác có tính chất đặc biệt. Cụ thể:

Bổ đề 3.3.6. Nếu G là đồ thị thuộc W2 không chứa tam giác, thì ∆(G) là

phức Euler.

Chứng minh. Nếu α(G) = 1 thì G là đồ thị đầy đủ Kn với n ≥ 2. Vì G
là không chứa tam giác, nên G chứa đúng một cạnh. Do đó ∆(G) là phức

Euler.

Giả sử rằng α(G) > 2. Đặt ∆ := ∆(G). Với mỗi x ∈ V , theo Bổ đề

2.2.5, ta có Gx ∈ W2. Theo Chú ý 2.1.4(3) và Bổ đề 2.1.5, lk∆(x) = ∆(Gx)
và α(Gx) = α(G)− 1. Theo giả thiết quy nạp, ta có lk∆(x) là phức Euler.

Điều này dẫn đến ∆ là phức nửa Euler. Do đó, ta chỉ cần chứng minh

χ̃(∆) = (−1)dim ∆.

Đặt d := dim ∆ + 1. Lấy a ∈ V và đặt A := NG(a). Vì G không chứa

tam giác, nên A là tập độc lập khác rỗng của G. Đặt

Γa := {F ∈ ∆ | a ∈ F} = {F ∪ {a} | F ∈ ∆(Ga)},

và

Γ := {F ∈ ∆ | F ∩ A 6= ∅}.
Từ đó ta có ∆ = ∆(Ga) t Γa t Γ. Bởi vì∑
F∈Γa

(−1)|F |−1 =
∑

F∈∆(Ga)

(−1)(|F |+1)−1 = −
∑

F∈∆(Ga)

(−1)|F |−1 = −χ̃(∆(Ga)),
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ta có

χ̃(∆) =
∑
F∈∆

(−1)|F |−1 =
∑

F∈∆(Ga)

(−1)|F |−1 +
∑
F∈Γa

(−1)|F |−1 +
∑
F∈Γ

(−1)|F |−1

= χ̃(∆(Ga))− χ̃(∆(Ga)) +
∑
F∈Γ

(−1)|F |−1

=
∑
F∈Γ

(−1)|F |−1.

Kí hiệu Λ := 〈A〉 là đơn hình trên tập đỉnh A, và đặt Ω := Λ\{∅}. Với
mỗi S ∈ Ω, ta đặt

G(S) :=
∑

F∈Γ,S⊆F
(−1)|F |−1 và τ(S) :=

∑
F∈Γ,F∩A=S

(−1)|F |−1.

Khi đó,

χ̃(∆) =
∑
S∈Ω

τ(S) và g(S) =
∑

F∈Ω,S⊆F
τ(F ).

Với mỗi S ∈ Ω, vì S là một mặt khác rỗng của ∆, nên theo Bổ đề 3.3.4 ta

có ∆(GS) là Euler với dim(∆(GS)) = dim ∆ − |S| = d − 1 − |S|. Vì vậy
χ̃(∆(GS)) = (−1)d−1−|S|. Do đó,

g(S) =
∑

F∈Γ,S⊆F
(−1)|F |−1 =

∑
F∈∆,S⊆F

(−1)|F |−1 =
∑

F∈∆(GS)

(−1)|F |+|S|−1

= (−1)|S|
∑

F∈∆(GS)

(−1)|F |−1 = (−1)|S|χ̃(GS) = (−1)|S|(−1)d−1−|S|

= (−1)d−1.

Ta xét Ω như là một tập hợp được sắp với quan hệ 6 là quan hệ bao

hàm. Gọi µ là hàm Möbius đối với thứ tự vừa nêu trên Ω. Theo công thức

Möbius nghịch [43, Proposition 3.7.2], ta có

τ(U) =
∑

F∈Ω,F>U

µ(U, F )g(F ) =
∑

F∈Ω,F>U

µ(U, F )(−1)d−1

= (−1)d−1
∑

F∈Ω,F>U

µ(U, F ).
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Nếu S 6 F trong Ω, thì với mỗi T sao cho S ⊆ T ⊆ F ta có T ∈ Ω và

S 6 T 6 F . Do đó, µ(S, F ) = (−1)|F |−|S| và

τ(S) = (−1)d−1
∑

F∈Ω,F>S

(−1)|F |−|S| = (−1)d−1
∑

F∈Ω,F>S

(−1)|F |−|S|

= (−1)d−1
∑

F∈Λ,S⊆F
(−1)|F |−|S| = −(−1)d−1

∑
F∈lkΛ(S)

(−1)|F |−1

= −(−1)d−1χ̃(lkΛ(S)).

Từ đó,

χ̃(∆) =
∑
S∈Ω

τ(S) =
∑

S∈Λ,S 6=∅
τ(S) = −(−1)d−1

∑
S∈Λ,S 6=∅

χ̃(lkΛ(S)).

Bây giờ, nếu S ∈ Λ và S 6= A, thì lkΛ(S) = 〈A\S〉. Suy ra χ̃(lkΛ(S)) = 0.

Do đó, từ đẳng thức trên ta có

χ̃(∆) = −(−1)d−1χ̃(lkΛ(A)) = −(−1)d−1χ̃({∅}) = −(−1)d−1(−1)

= (−1)dim ∆.

Bổ đề 3.3.7. Giả sử G là đồ thị Gorenstein địa phương và thuộc lớp W2

sao cho lân cận của một đỉnh nào đó trong G là tập độc lập. Khi đó,

H̃i(∆(G); k) = 0 với mọi i < dim ∆(G).

Chứng minh. Đặt ∆ := ∆(G). Theo giả thiết, ta có thể chọn a ∈ V sao

cho A := NG(a) là tập độc lập trong G. Vì G ∈ W2, theo Chú ý 2.2.4(2), G
không chứa đỉnh cô lập. Do đó, A 6= ∅. Với mỗi số nguyên i < dim(∆) và

với mỗi ω ∈ C̃i(∆; k) sao cho ∂ω = 0, ta cần chỉ ra tồn tại ζ ∈ C̃i+1(∆; k)

sao cho ω = ∂ζ. Thật vậy, ta có thể viết ω như sau

ω =
∑
U⊆A

eU ∧ ωU ,

trong đó ωU ∈ C̃i−|U |(∆(GU\A); k). Nếu ∅ 6= F ⊆ A sao cho ωF 6= 0, ta

lấy F sao cho |F | là lớn nhất. Vì

∂ω =
∑
U⊆A

(
∂eU ∧ ωU + (−1)|U |eU ∧ ∂ωU

)
= 0,
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nên ∂ωF = 0.

Tiếp theo, ta khẳng định rằng H̃i−|F |(∆(GF\A); k) = 0. Thật vậy, nếu

F = A, thì theo Bổ đề 3.3.4 ta có GF là Gorenstein với dim(∆(GF )) =

dim(∆) − |F |. Hơn nữa, GF\A = GF và do đó ∆(GF\A) = ∆(GF ).

Theo Bổ đề 2.2.5, GF không chứa đỉnh cô lập. Theo Chú ý 2.1.4(2), ta

có core ∆(GF ) = ∆(GF ). Do đó, theo Bổ đề 1.2.6, H̃i−|F |(∆(GF ); k) = 0

với i− |F | < dim(∆(GF )).

Nếu F là tập con thực sự của A, thì GF\A = GF\(A\F ), và do đó

∆(GF\A) = ∆(GF\(A\F )). Hơn nữa, theo Bổ đề 3.3.4, GF là Gorenstein.

Theo Chú ý 2.1.4(2), ∆(GF ) = core(∆(GF )). VìA\F là tập độc lập của GF ,
nên ∆(GF )|(A\F ) là nón. Theo Bổ đề 1.2.9, H̃i−|F |(∆(GF\(A\F )); k) = 0.

Vì H̃i−|F |(∆(GF\A); k) = 0, nên tồn tại ηF ∈ C̃i−|F |+1(∆(GF\A); k) sao

cho ωF = ∂(ηF ). Nếu F = {a1, . . . , as} thì ta có thể giả thiết

∂eF =
s∑
i=1

(−1)i−1ea1
∧ · · · ∧ êai ∧ · · · ∧ eas =

s∑
i=1

(−1)i−1eF\{ai}.

Chú ý rằng

∂(eF ∧ ηF ) = ∂eF ∧ ηF + (−1)|F |eF ∧ ∂ηF = ∂eF ∧ ηF + (−1)|F |eF ∧ ωF .

Từ đó ta có

ω − ∂((−1)|F |eF ∧ ηF ) =
s∑
i=1

eF\{ai} ∧ ((−1)|F |+iηF ) +
∑

U⊆A,U 6=F
eU ∧ ωU .

Rõ ràng, (−1)|F |eF ∧ ηF ∈ C̃i+1(∆; k). Bằng cách lặp lại quy trình này sau

hữu hạn bước, ta có thể tìm được một phần tử η ∈ C̃i+1(∆; k) sao cho

ω − ∂η ∈ C̃i(∆(G\A); k) = C̃i(st∆(a); k).

Chú ý rằng, vì st∆(a) là nón trên a, nên H̃i(st∆(a); k) = 0. Vì ∂(ω−∂η) =

∂ω − ∂2η = 0, nên tồn tại ξ ∈ C̃i+1(st∆(a); k) ⊆ C̃i+1(∆; k) sao cho

ω − ∂η = ∂ξ. Điều này dẫn đến ω = ∂(η + ξ).

Bây giờ sẽ chứng minh kết quả chính trong mục này.
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Định lý 3.3.8. Giả sử G là đồ thị không chứa tam giác và không chứa các

đỉnh cô lập sao cho |V | ≥ 2. Khi đó, G là Gorenstein nếu và chỉ nếu G
thuộc W2.

Chứng minh. Nếu G là Gorenstein, theo Bổ đề 3.3.5 ta có G thuộc W2.

Ngược lại, ta chứng minh bằng cách quy nạp theo α(G) rằng nếu G là

đồ thị thuộc W2 không chứa tam giác thì G là Gorenstein. Nếu α(G) = 1

thì G là đồ thị đầy đủ Kn với n ≥ 2. Do đó, G là một cạnh, vì vậy G là

Gorenstein.

Giả sử α(G) > 2. Đặt ∆ := ∆(G). Với mỗi x ∈ V , theo Bổ đề 2.2.5 ta

có Gx ∈ W2. Hơn nữa, theo Bổ đề 2.1.5, α(Gx) = α(G)− 1. Theo giả thiết

quy nạp, Gx là Gorenstein. Do đó G là Gorenstein địa phương.

Bây giờ ta lấy a ∈ V và đặt A := NG(a). Vì G không chứa tam giác

và không chứa đỉnh cô lập nên A là tập độc lập khác rỗng. Theo Bổ đề

3.3.7, ta có H̃i(∆; k) = 0, với mọi i < dim(∆). Do đó, theo Chú ý 3.2.1, ta

suy ra ∆ là Cohen-Macaulay. Hơn nữa, theo Bổ đề 3.3.6, ∆ là phức Euler.

Vì vậy, theo Bổ đề 1.2.6, ∆ là Gorenstein. Hay nói cách khác, G là đồ thị

Gorenstein.

Định nghĩa 3.3.9. [39, p.428] Với mỗi số nguyên n ≥ 1, ta định nghĩa

Gn (Hình 3.4) là đồ thị với tập đỉnh {x1, . . . , x3n−1} và tập cạnh

{x1x2, {x3k−1x3k, x3kx3k+1, x3k+1x3k+2, x3k+2x3k−2}k=1,2,...,n−1,

{x3l−3x3l}l=2,3,...,n−1}

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3n− 6

3n− 5

3n− 4

3n− 3

3n− 1

3n+ 1

3n+ 2

3n

3n− 2

Hình 3.4

Một đồ thị gọi là phẳng nếu nó có thể biểu diễn được ở trên mặt phẳng

sao cho các đường cong biểu diễn các cạnh hoặc không giao nhau hoặc giao
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nhau chỉ ở các đỉnh chung. Khi đó, ta có thể phân loại được hoàn toàn các

đồ thị phẳng Gorenstein không chứa tam giác.

Hệ quả 3.3.10. Giả sử G là đồ thị phẳng, liên thông, không chứa tam

giác. Khi đó, G là Gorenstein nếu và chỉ nếu G ∈ {K1} ∪ {Gn|n ≥ 1}.

Chứng minh. Nếu G là Gorenstein không chứa đỉnh cô lập với |V | ≥ 2,

thì theo Bổ đề 3.3.5, G ∈ W2. Nếu girth(G) ≥ 5, thì theo [34, Theorem 6],

G ∈ {K2, C5}. Nếu girth(G) = 4, thì theo [34, Corollary 16], G ∈ {Gn|n ≥
2}.

Ngược lại, theo [34, Thereom 8], Gn ∈ W2 với mọi n ≥ 1. Vì tất cả

các đồ thị Gn đều không chứa tam giác, nên theo Định lý 3.3.8, Gn là

Gorenstein.
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Chương 4

Tính Cohen-Macaulay của lũy thừa

của iđêan cạnh

Mục đích chính của chương này là đưa ra đặc trưng cho tính Cohen-

Macaulay của lũy thừa tượng trưng thứ hai của iđêan cạnh. Từ đó thiết lập

các đặc trưng thuần túy tổ hợp cho lũy thừa thứ hai và bão hòa của chúng.

Kết quả mới của chương này được trình bày ở các bài báo [23, 25, 26].

4.1 Lũy thừa tượng trưng thứ hai

Cho I là iđêan bất kỳ trong S = k[x1, . . . , xn]. Nhắc lại, lũy thừa tượng

trưng thứ m của iđêan I, kí hiệu I(m), là giao của các thành phần nguyên

sơ của Im liên kết với các iđêan nguyên tố tối tiểu của I. Nếu I là iđêan

căn trong vành đa thức trên trường đặc số không, Nagata và Zariski (xem

[46, Theorem 1.1]) chỉ ra rằng I(m) là iđêan sinh bởi các đa thức triệt tiêu

đến cấp m trên đa tạp affin V (I), tức là:

I(m) =

〈
f | ∂|a|f

∂xa1
1 . . . ∂xann

∈ I với mọi a ∈ Nn và |a| =
n∑
i=1

ai ≤ m− 1

〉
.

Đó là một lý do người ta quan tâm nghiên cứu các tính chất đại số của
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I(m). Đối với tính chất Cohen-Macaulay của I(m), việc sử dụng tiêu chuẩn

Reisner (thông qua kỹ thuật được gọi là "phân cực hóa") không hiệu quả

bằng việc sử dụng công thức Takayama (Định lý 1.3.1). Dựa vào công thức

này, N.C.Minh và N.V.Trung [31] và N.Terai và N.V.Trung [48] đã đưa về

giải quyết một số vấn đề về tổ hợp và quy hoạch tuyến tính. Kết quả nhận

được là một liên hệ đẹp đẽ giữa Đại số giao hoán và tổ hợp. Để trình bày

kết quả đó, xin nhắc lại khái niệm sau:

Định nghĩa 4.1.1. Một phức đơn hình khác rỗng ∆ được gọi là matroid

nếu nó thỏa mãn tính chất sau: nếu F,G ∈ ∆ và |F | > |G|, thì tồn tại

một phần tử j ∈ F \G sao cho G ∪ {j} ∈ ∆.

Từ định nghĩa trên ta thấy ngay rằng, mọi phức đơn hình matroid đều

là phức thuần và liên thông.

Ví dụ 4.1.2. Trong Hình 4.1, phức đơn hình ∆ với các mặt cực đại là các

tam giác của tứ diện là phức matroid, nhưng phức đơn hình Γ không là

matroid.

∆ Γ

Hình 4.1

Định lý 4.1.3. [48, Theorem 4.3] Cho ∆ là phức đơn hình với dim ∆ ≥ 1

và số nguyên m ≥ 3. Khi đó, I
(m)
∆ là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu

∆ phức matroid. Trong trường hợp đó, I
(m)
∆ là Cohen-Macaulay với mọi

m ≥ 1.

Đối với lũy thừa tượng trưng thứ hai đặc trưng tính Cohen-Macaulay

phức tạp hơn nhiều. N.C.Minh và N.V.Trung [31] đã đưa ra một đặc trưng

như sau:
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Định lý 4.1.4. [31, Theorem 2.1] I
(2)
∆ là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu

∆ là phức Cohen-Macaulay và ∪x∈U st∆(U\{x}) là phức Cohen-Macaulay

với mọi U ⊆ V và 2 ≤ |U | ≤ dim ∆ + 1.

Đặc trưng trên không chỉ phức tạp mà còn không hoàn toàn tổ hợp.

Chúng tôi muốn tìm một đặc trưng dễ kiểm tra hơn. Ở luận án này, chúng

tôi sẽ bắt đầu với trường hợp đơn giản là lớp iđêan sinh bởi các đơn thức

bậc hai, tức là sẽ tập trung vào nghiên cứu I(G)(2). Kết quả chính của mục

này là:

Định lý 4.1.5. Cho G là đồ thị với tập đỉnh V = {1, . . . , n} và ∆ :=

∆(G). Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

(1) I(G)(2) là Cohen-Macaulay,

(2) ∆ là Cohen-Macaulay và st∆(p) ∪ st∆(q) là Cohen-Macaulay với mọi

cạnh pq của G,

(3) G là Cohen-Macaulay, Gpq là Cohen-Macaulay và α(Gpq) = α(G) − 1

với mọi cạnh pq của G.

Chứng minh. (1)=⇒(2): Với mỗi cạnh pq của G, theo Ví dụ 1.3.3(1) và Bổ

đề 1.3.5, ta có

∆0(I(G)(2)) = ∆ và ∆a(I(G)(2)) = st∆(p) ∪ st∆(q),

trong đó a = ep + eq với ei là vectơ đơn vị thứ i. Theo Định lý 4.1.4, ∆

và st∆(p) ∪ st∆(q) là Cohen-Macaulay.

(2)=⇒(1): Theo giả thiết và Định lý 4.1.4, ta chỉ cần chứng minh

∆U := ∪x∈U st∆(U\{x}) là Cohen-Macaulay với mọi U ⊆ V và 2 ≤
|U | ≤ dim(∆) + 1.

Nếu G|U chứa tam giác (ijk) hoặc cặp cạnh rời {ij, kl}, thì xixjxk ∈
I(G)(2) hoặc xixjxkxl ∈ I(G)(2). Theo Bổ đề 1.3.5, ∆a(I(G)(2)) = ∅, và vì

vậy ∆U = ∅. Do đó, ta có thể giả sử rằng G|U không chứa tam giác và cặp

cạnh rời nhau nào. Khi đó, G|U có các dạng sau:
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Trường hợp 1: G|U chỉ chứa các đỉnh cô lập.

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả thiết U = {1, . . . ,m}. Do đó,

∆U =
m⋃
i=1

st∆(U\{i}),

trong đó, st∆(U\{i}) 6= ∅ với mọi i. Chú ý rằng

st∆(U\{i}) = 〈U\{i}〉 ∗ lk∆(U\{i}).

Mặt khác, với mọi i 6= j ∈ U ,

st∆(U\{i}) ∩ st∆(U\{j}) = st∆(U) = 〈U〉 ∗ lk∆(U).

Thật vậy, ta luôn có st∆(U) ⊆ st∆(U\{i}) ∩ st∆(U\{j}). Lấy F ∈
st∆(U\{i}) ∩ st∆(U\{j}), ta có F ∪ (U\{i}) ∈ ∆, F ∪ (U\{j}) ∈ ∆.

Vì ∆ là phức độc lập của G, nên F ∪ U ∈ ∆. Khi đó, F ∈ st∆(U). Theo

[10, Exercise 5.1.21], st∆(U\{i}) ∩ st∆(U\{j}) là phức Cohen-Macaulay

với mọi i 6= j.

Đặt

Γt =
t⋃
i=1

st∆(U\{i}),

với mọi t ≤ m. Ta sẽ chứng minh Γt là Cohen-Macaulay bằng cách quy

nạp theo t. Nếu t = 1 thì khẳng định luôn đúng. Nếu m > t > 1, thì

Γt ∩ st∆(U\{t+ 1}) = st∆(U) = 〈U〉 ∗ lk∆(U)

là Cohen-Macaulay. Theo giả thiết quy nạp và Bổ đề 1.2.4(i), Γt+1 là

Cohen-Macaulay. Đặc biệt, ∆U = Γm là Cohen-Macaulay.

Trường hợp 2: |U | ≥ 3 và G|U bao gồm một cạnh pq và các đỉnh cô lập.

Kí hiệu W là tập gồm các đỉnh cô lập đó. Khi đó, W ∪ {p},W ∪ {q} ∈ ∆

và

∆U = st∆(W ∪ p) ∪ st∆(W ∪ q) = 〈W 〉 ∗ lkst∆(p)∪st∆(q)(W ).

Theo giả thiết, ta suy ra ∆U là Cohen-Macaulay.
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Trường hợp 3: |U | ≥ 3 và G|U bao gồm hợp của đồ thị K1,r, với song

phân hoạch ({x}, NG(x)), và các đỉnh cô lập. Khi đó, gọi W là hợp của

NG(x) và các đỉnh cô lập đó. Khi đó,

∆U = st∆(W ) = 〈W 〉 ∗ lk∆(W ).

Do đó, ∆U là Cohen-Macaulay.

Trường hợp 4: |U | = 2 và G|U chứa một cạnh pq của G. Theo giả

thiết, ta suy ra ∆U = st∆(p) ∪ st∆(q) là Cohen-Macaulay.

(2)=⇒(3): Với mỗi pq ∈ E(G), ta có

∆(Gpq) = st∆(p) ∩ st∆(q).

Thật vậy, lấy F ∈ ∆(Gpq), ta có F ∪ {p} ∈ ∆ và F ∪ {q} ∈ ∆. Do

đó, ∆(Gpq) ⊆ st∆(p) ∩ st∆(q). Mặt khác, nếu F ∈ st∆(p) ∩ st∆(q) thì

F ∪ {p} ∈ ∆ và F ∪ {q} ∈ ∆. Do đó, NG(p) ∩ F = NG(q) ∩ F = ∅ và

F ∈ ∆. Điều này dẫn đến F ∈ ∆(Gpq).
Cố định pq ∈ E(G), theo Bổ đề 1.2.4(ii) ta chỉ cần chứng minh rằng

st∆(p) ∩ st∆(q) là phức đơn hình chiều dim(∆)− 1. Nếu dim(∆) = 0 thì

st∆(p) ∩ st∆(q) = ∅. Do đó khẳng định được chứng minh.

Nếu dim(∆) > 0, thì theo giả thiết ta có H̃0(st∆(p) ∪ st∆(q); k) =

H̃−1(st∆(p); k) = H̃−1(st∆(q); k) = (0). Từ dãy Mayer-Vietoris [42, p.21]

· · · → H̃0(st∆(p) ∪ st∆(q); k) → H̃−1(st∆(p) ∩ st∆(q); k)

→ H̃−1(st∆(p); k)⊕ H̃−1(st∆(p); k)→ · · ·
suy ra H̃−1(st∆(p) ∩ st∆(q); k) = 0. Do đó st∆(p) ∩ st∆(q) 6= {∅}. Lấy
x ∈ st∆(p) ∩ st∆(q) và đặt Γ = lk∆(x). Khi đó, Γ và stΓ(p) ∪ stΓ(q) =

lkst∆(p)∪st∆(q)(x) là Cohen-Macaulay chiều dim(∆) − 1. Áp dụng quy nạp

theo dim(∆), stΓ(p) ∩ stΓ(q) = lkst∆(p)∩st∆(q)(x) là phức đơn hình chiều

dim(Γ) − 1. Khi đó, st∆(p) ∩ st∆(q) là phức đơn hình chiều dim(Γ) =

dim(∆)− 1.

(3)=⇒(2): Suy ra từ Bổ đề 1.2.4(ii).

Trong mục tiếp theo chúng tôi sẽ áp dụng Định lý 4.1.5 để nghiên cứu

của lũy thừa bậc hai và bão hòa của nó.
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4.2 Lũy thừa thứ hai và bão hòa của nó

Cho I là iđêan căn thuần nhất của S. Một kết quả thú vị của Cowsik

và Nori [3] nói rằng Im là Cohen-Macaulay với mọi m ≥ 1 (hoặc, với vô

hạn m ≥ 1) tương đương với I sinh bởi một dãy chính quy, hay nói cách

khác I là iđêan giao đầy đủ. Đối với iđêan Stanley-Reisner, N.Terai và

N.V.Trung [48] đưa ra kết quả mạnh hơn như sau:

Định lý 4.2.1. [48, Theorem 4.3] Cho ∆ là phức đơn hình với dim ∆ ≥ 1.

Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

(1) Im∆ là Cohen-Macaulay với mọi m ≥ 1;

(2) Im∆ là Cohen-Macaulay với một m ≥ 3 nào đó;

(3) I∆ là giao đầy đủ.

Cho J là iđêan bất kỳ trong S. Nhắc lại, bão hòa của iđêan J , kí hiệu

J̃ , là giao của các thành phần nguyên sơ của J liên kết với iđêan nguyên

tố tối tiểu của J khác m. Kết quả sau nói rằng tính Cohen-Macaulay của

Ĩm∆ (m ≥ 3) cũng đủ để kết luận I∆ là giao đầy đủ.

Mệnh đề 4.2.2. Cho ∆ là phức đơn hình với dim ∆ ≥ 1 và số nguyên

m ≥ 3. Khi đó, Ĩm∆ là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu I∆ là giao đầy đủ.

Trong trường hợp đó, Ĩm∆ là Cohen-Macaulay với mọi m ≥ 1.

Chứng minh. Điều kiện đủ được suy ra từ Định lý 4.2.1. Đối với điều kiện

cần, chú ý rằng với mỗi x ∈ V , ta có Im∆S[x−1] = Ĩm∆S[x−1]. Vì Ĩm∆ là

Cohen-Macaulay, Im∆S[x−1] là Cohen-Macaulay. Theo [48, Corollary 4.2],

Imlk∆(x) là Cohen-Macaulay. Theo Bổ đề 4.2.1, Ilk∆(x) là giao đầy đủ. Lúc

đó, phức đơn hình ∆ còn được gọi là giao đầy đủ địa phương. Hơn nữa, vì

Ĩm∆ là Cohen-Macaulay, I∆ =
√
Ĩm∆ là Cohen-Macaulay [20, Theorem 2.6].

Do đó, ∆ là thuần và liên thông.

Nếu dim ∆ ≥ 2, theo [49, Theorem 1.5], I∆ là giao đầy đủ.
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Trường hợp dim ∆ = 1, tức ∆ là đồ thị đơn. Theo [49, Proposition

1.11], ∆ là đường đi độ dài |V |−1 hoặc chu trình độ dài |V |. Nếu |V | ≤ 3,

thì I∆ là giao đầy đủ. Bây giờ, giả sử |V | ≥ 4. Vì Ĩm∆ là Cohen-Macaulay,

nên I
(m)
∆ là Cohen-Macaulay. Theo [30, Theorem 2.4], mọi cặp cạnh rời

của ∆ đều chứa trong chu trình độ dài 4. Do đó, ∆ là chu trình độ dài 4

(và |V | = 4). Vì vậy, I∆ là giao đầy đủ.

Chú ý rằng điều kiện ở Định lý 4.2.1 và Mệnh đề 4.2.2 không thể thay

thế bằng điều kiệnm ≥ 2. Tính Cohen-Macaulay của I2
∆ hay Ĩ2

∆ hoàn toàn

khác so với các lũy thừa còn lại. Ta luôn có I2
∆ ⊆ Ĩ2

∆ ⊆ I
(2)
∆ và hơn nữa ta

có chú ý sau:

Chú ý 4.2.3. (1) Iđêan I2
∆ là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu I

(2)
∆ là iđêan

Cohen-Macaulay và I2
∆ = I

(2)
∆ .

(2) Iđêan Ĩ2
∆ là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu I

(2)
∆ là iđêan Cohen-

Macaulay và Ĩ2
∆ = I

(2)
∆ .

Cho I là iđêan đơn thức không chứa mũ của S vàG(I) = {xH1
, . . . ,xHs

},
trong đó xH =

∏
x∈H x với H ⊆ {x1, . . . , xn}. Đặt H = {H1, . . . , Hs}.

Theo [39, Definition 4.1], {xi, xj, xk} được gọi là tam giác đặc biệt của

H(I) nếu tồn tại Hi, Hj, Hk ∈ H(I) sao cho

Hi ∩ {xi, xj, xk} = {xj, xk},
Hj ∩ {xi, xj, xk} = {xi, xk},
Hk ∩ {xi, xj, xk} = {xi, xj}.

Trong trường hợp này, ta nói rằng Hi, Hj, Hk lập thành tam giác đặc biệt.

Rinaldo, Terai và Yoshida [39] đưa ra tiêu chuẩn để xác định đẳng thức

I2
∆ = I

(2)
∆ như sau:

Định lý 4.2.4. [39, Theorem 4.3] Cho ∆ là phức đơn hình, đặt I := I∆.

Khi đó, các điều kiện sau tương đương:

(1) I2 = I(2);
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(2) Nếu tồn tại Hi, Hj, Hk ∈ H(I) lập thành tam giác đặc biệt, thì

xH1∪H2∪H3
xH1∩H2∩H3

∈ I2.

Tương tự như định lý trên cũng có một tiêu chuẩn để xác định đẳng

thức Ĩ2
∆ = I

(2)
∆ như sau:

Mệnh đề 4.2.5. Cho ∆ là phức đơn hình. Khi đó, các điều kiện sau là

tương đương:

(1) Ĩ2
∆ = I

(2)
∆ ;

(2) Với mỗi 1 ≤ j ≤ n, đặt Ij := Ilk∆(xj). Nếu tồn tại H1, H2, H3 ∈ H(Ij)

lập thành một tam giác đặc biệt, thì xH1∪H2∪H3
xH1∩H2∩H3

∈ I2
j .

Chứng minh. Ta có, Ĩ2
∆ = I

(2)
∆ nếu và chỉ nếu I2

lk∆(xj)
= I

(2)
lk∆(xj)

với mọi

j = 1, . . . , n. Theo Định lý 4.2.4, mệnh đề được chứng minh.

Kết hợp Định lý 4.1.4, Định lý 4.2.4 và Mệnh đề 4.2.5, ta có một tiêu

chuẩn để kiểm tra tính Cohen-Macaulay của I2
∆ và Ĩ2

∆. Tuy nhiên, các tiêu

chuẩn này khá phức tạp và có yếu điểm là chưa thuần túy tổ hợp. Do đó,

chúng tôi muốn tìm một tiêu chuẩn tốt hơn và thuần túy tổ hợp. Trường

hợp tổng quát vẫn còn mở. Do đó một lần nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu với

trường hợp đơn giản là iđêan sinh bởi các đơn thức bậc hai, tức là iđêan

cạnh tương ứng với một đồ thị đơn.

Mặt khác, việc nghiên cứu tính Cohen-Macaulay của lũy thừa thứ hai

của iđêan không chứa mũ liên quan đến tính Gorenstein của nó. Cụ thể,

Rinaldo, Terai và Yoshida [39] chứng minh kết quả sau:

Mệnh đề 4.2.6. [39, Lemma 2.3] Nếu I2
∆ là Cohen-Macaulay với mọi

trường k, thì ∆ là Gorenstein.

Từ đó, trong [39, Question 2.8] họ đưa ra câu hỏi: Nếu cố định trường

k, thì từ điều kiện I2
∆ là Cohen-Macaulay có suy ra ∆ là Gorenstein hay

không? Chú ý rằng, câu hỏi trên còn liên quan đến một giả thuyết của

Vasconcelos [52, Conjecture (B)].
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Trong mục này, chúng tôi sẽ đưa ra một điều kiện cần và đủ hoàn toàn

dựa trên cấu trúc của G cho tính Cohen-Macaulay của I(G)2 và Ĩ(G)2.

Trên cơ sở đó giải quyết câu hỏi nêu trên cho trường hợp iđêan cạnh.

Trước hết, từ Định lý 4.2.4 ta có ngay kết quả sau:

Hệ quả 4.2.7. (hoặc xem [41, Lemma 5.8, Theorem 5.9] và [40, Lemma

3.10]) Cho G là đồ thị. Khi đó, I(G)2 = I(G)(2) nếu và chỉ nếu G không

chứa tam giác.

Hệ quả 4.2.8. Cho G là đồ thị. Khi đó, I(G)2 là Cohen-Macaulay nếu và

chỉ nếu G không chứa tam giác, Cohen-Macaulay và Gab là Cohen-Macaulay

với α(Gab) = α(G)− 1 với mọi ab ∈ E(G).

Chứng minh. Theo Chú ý 4.2.3(1), I(G)2 là Cohen-Macaulay nếu và chỉ

nếu I(G)(2) là Cohen-Macaulay và I(G)2 = I(G)(2). Theo Định lý 4.1.5 và

Bổ đề 4.2.7, hệ quả được chứng minh.

Bây giờ sẽ chứng minh định lý chính đầu tiên trong mục này.

Định lý 4.2.9. Giả sử G là đồ thị không chứa đỉnh cô lập với |V | ≥ 2.

Khi đó, các điều kiện sau tương đương:

(1) I(G)2 là Cohen-Macaulay;

(2) G là đồ thị Gorenstein không chứa tam giác;

(3) G là đồ thị thuộc lớp W2 không chứa tam giác.

Chứng minh. (2) ⇐⇒ (3): theo Định lý 3.3.8.

(1) =⇒ (2): Nếu I(G)2 là Cohen-Macaulay, thì theo Hệ quả 4.2.8, G
là Cohen-Macaulay, không chứa tam giác và Gab là Cohen-Macaulay với

α(Gab) = α(G) − 1. Theo Bổ đề 3.1.1, mọi đồ thị Cohen-Macaulay đều

là phủ tốt. Do đó, theo Định lý 2.2.8, G ∈ W2. Theo Định lý 3.3.8, G là

Gorenstein.

(2) =⇒ (1): Vì G là Gorenstein, nên theo Hệ quả 4.2.8 ta cần chứng

minh rằng Gab là Cohen-Macaulay và α(Gab) = α(G)−1 với mọi ab ∈ E(G).
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Theo Bổ đề 3.3.5, G ∈ W2. Với mỗi ab ∈ E(G), theo Bổ đề 2.2.8 ta có

Gab là phủ tốt và α(Gab) = α(G)− 1. Đặt A := NG(a)\{b}. Vì G là không

chứa tam giác, nên A là tập độc lập của Gb. Chú ý rằng Gab = Gb\A, vì
vậy ∆(Gab) = ∆(Gb\A) = ∆(Gb)\A. Theo Chú ý 3.3.3, Gb là Gorenstein.

Theo Hệ quả 1.2.10, ∆(Gb)\A là Cohen-Macaulay. Vì vậy Gab là Cohen-

Macaulay.

Áp dụng định lý trên, chúng tôi phân loại tính Cohen-Macaulay của

lũy thừa thứ hai của iđêan liên kết với các đồ thị phẳng như đã trình bày

ở cuối Chương 3.

Hệ quả 4.2.10. Cho G là đồ thị phẳng, liên thông. Khi đó, các khẳng định

sau là tương đương:

(1) I(G)2 là Cohen-Macaulay;

(2) G là đồ thị Gorenstein không chứa tam giác;

(3) G ∈ {K1} ∪ {Gn|n ≥ 1}, trong đó Gn được cho trong Hình 3.4.

Chứng minh. (1) ⇐⇒ (2): theo Định lý 4.2.9(1)⇔(2).

(2) ⇐⇒ (3): theo Hệ quả 3.3.10.

Chú ý rằng, Rinaldo, Terai và Yoshida [39, Conjecture 5.7] đưa ra giả

thuyết rằng I(Gn)2 là Cohen-Macaulay với mọi số nguyên n ≥ 1. Hệ quả

trên cũng chính là câu trả lời cho giả thuyết này.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ nghiên cứu tính Cohen-Macaulay của Ĩ(G)2. Ta

có chú ý sau:

Chú ý 4.2.11. (1) Trong trường hợp I∆ = I(G), điều kiện (2) của Mệnh

đề 4.2.5 tương đương với G là đồ thị không chứa tam giác địa phương.

(2) Iđêan Ĩ(G)2 là Cohen-Macaulay nếu và chỉ nếu G là đồ thị Cohen-

Macaulay, không chứa tam giác địa phương, và Gab là Cohen-Macaulay

với α(Gab) = α(G)− 1 với mọi ab ∈ E(G).

67



Chứng minh. Theo Chú ý 4.2.3(2), Ĩ(G)2 là Cohen-Macaulay nếu và chỉ

nếu Ĩ(G)2 = I(G)(2) và I(G)(2) là Cohen-Macaulay. Hơn nữa, theo (1) và

Định lý 4.1.5, ta có được khẳng định (2).

Bổ đề 4.2.12. Giả sử G là đồ thị không chứa tam giác địa phương, α-tới

hạn, thuộc W2 và α(G) > 2. Khi đó, G là Gorenstein.

Chứng minh. Nếu G là không liên thông, thì tính chất không chứa tam

giác địa phương suy ra G là đồ thị không chứa tam giác. Theo Định lý

3.3.8, G là Gorenstein.

Bây giờ chúng ta giả sử G là liên thông. Lấy v ∈ V . Theo giả thiết và

Bổ đề 2.2.5, Gv không chứa tam giác và thuộc W2. Theo Định lý 3.3.8, Gv
là Gorenstein. Nói cách khác, G là Gorenstein địa phương.

Vì G ∈ W2, theo Chú ý 2.2.4(2), Gv không chứa đỉnh cô lập. Theo Chú

ý 2.1.4(2) và (3), ∆(Gv) = core ∆(Gv) và lk∆(G)(v) = ∆(Gv). Theo Bổ đề

1.2.6, lk∆(G)(v) là phức Euler. Vì G là phủ tốt, nên theo Chú ý 2.1.4(5),

∆ := ∆(G) là thuần. Vì vậy, ∆ là phức nửa-Euler. Theo [50, Lemma 2.5],

ta có

χ̃(∆) = (−1)dim ∆(1 + χ̃(∆(G|NG(x))), với mọi x ∈ V. (4.1)

Theo Định lý 2.2.11, Gab là phủ tốt và α(Gab) = α(G)−1 với mọi ab ∈ E(G).

Theo Mệnh đề 2.2.14, tồn tại a ∈ V sao cho G|NG(a) là hoàn toàn rời rạc.

Do đó, ∆(G|NG(a)) là một đơn hình. Điều đó dẫn đến χ̃(∆(G|NG(a))) = 0.

Thay x = a vào phương trình (4.1), ta được χ̃(∆) = (−1)dim ∆. Kết hợp

với kết luận ∆ là phức nửa-Euler, ta suy ra ∆ là phức Euler.

Theo Chú ý 2.2.4(2) và Chú ý 2.1.4(2), core ∆ = ∆. Để hoàn tất chứng

minh của bổ đề, theo Bổ đề 1.2.6, ta chỉ cần chứng minh G là đồ thị

Cohen-Macaulay. Theo việc chọn đỉnh ở trên, ta có NG(a) là tập độc lập

của G. Theo Bổ đề 3.3.7, H̃i(∆; k) = 0 với mọi i < dim(∆). Do đó, theo

Chú ý 3.2.1, ∆ là Cohen-Macaulay.

Bây giờ sẽ chứng minh kết quả chính thứ hai trong mục này.
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Định lý 4.2.13. Cho G là một đồ thị không chứa đỉnh cô lập sao cho

α(G) > 2. Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

(1) Ĩ(G)2 là Cohen-Macaulay;

(2) G là đồ thị không chứa tam giác địa phương, α-tới hạn và Gorenstein;

(3) G là đồ thị không chứa tam giác địa phương, α-tới hạn và thuộc W2;

(4) G là đồ thị không chứa tam giác địa phương, và Gab là phủ tốt với

α(Gab) = α(G)− 1 với mọi ab ∈ E(G).

Chứng minh. (3) ⇐⇒ (4): theo Định lý 2.2.11.

(3) =⇒ (2): theo Bổ đề 4.2.12.

(2) =⇒ (3): theo Bổ đề 3.3.5.

(1) =⇒ (4): Theo Chú ý 4.2.11(2) và Bổ đề 3.1.1, ta hoàn thành chứng

minh.

(3) =⇒ (1): Lấy ab ∈ E(G). Theo Định lý 2.2.11, Gab là phủ tốt và

α(Gab) = α(G)− 1 ≥ 1. Áp dụng (3)⇒(2), G là Cohen-Macaulay. Do đó,

theo Chú ý 4.2.11(2), ta chỉ cần phải chứng minh Gab là Cohen-Macaulay.

Chú ý rằng Gab 6= ∅. Lấy x ∈ V (Gab). Theo giả thiết và Bổ đề 2.2.5, Gx
không chứa tam giác và thuộc W2. Theo Định lý 4.2.9(3)⇒(1), I(Gx)2 là

Cohen-Macaulay. Vì x ∈ V (Gab), nên ab ∈ E(Gx) và (Gab)x = (Gx)ab. Theo
Hệ quả 4.2.8, (Gab)x là Cohen-Macaulay. Vì x được chọn tùy ý, nên Gab là
đồ thị Cohen-Macaulay địa phương.

Lấy A := NG(a)\NG[b]. Khi đó, V (Gb) = A∪ V (Gab). Do đó, ∆(Gab) =

∆(Gb)\A và ∆(Gb)|A = ∆(G|A). Theo Bổ đề 2.2.12(1), G|A có ít nhất một

đỉnh cô lập. Vì vậy, theo Chú ý 2.1.4(1), ∆(Gb)|A là nón. Nhắc lại, vì Gb
không chứa tam giác và thuộc lớp W2, nên theo Định lý 4.2.9(3)⇒(2), Gb
là Gorenstein. Theo Chú ý 2.2.4(2), Gb không chứa đỉnh cô lập. Do đó, theo

Chú ý 2.1.4(2), ∆(Gb) = core ∆(Gb). Theo Bổ đề 1.2.9, H̃i(∆(Gab); k) = 0

với mọi i < dim ∆(Gab). Do đó, theo Chú ý 3.2.1, Gab là Cohen-Macaulay.
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Chú ý 4.2.14. Điều kiện α(G) ≥ 2 trong định lý trên là cần thiết. Thật

vậy, nếu α(G) = 1 thì G = Kn là đồ thị đầy đủ với n ≥ 2. Do đó, G là

Cohen-Macaulay. Hơn nữa, G là Gorenstein nếu và chỉ nếu n = 2. Ta có

thể kiểm tra rằng G thỏa mãn điều kiện (3) trong Định lý 4.2.13. Với mỗi

ab ∈ E(G), Gab = ∅ và do đó α(Gab) = 0. Theo Định lý 4.1.5, I(G)(2) là

Cohen-Macaulay. Vì Ĩ(G)2 là không trộn lẫn, nên Ĩ(G)2 = I(G)(2). Vì vậy,

Ĩ(G)2 là Cohen-Macaulay. Do đó, các điều kiện (1), (3) và (4) trong Định

lý 4.2.13 là tương đương, nhưng không suy ra (2).

Ta biết rằng, nếu I(G)2 là Cohen-Macaulay, thì Ĩ(G)2 là Cohen-Macaulay.

Cùng với đặc trưng tính Cohen-Macaulay của I(G)2 trong Định lý 4.2.9,

chúng tôi xây dựng một ví dụ sao cho Ĩ(G)2 là Cohen-Macaulay, nhưng

I(G)2 không Cohen-Macaulay (xem Ví dụ 4.2.15(1)).

Ví dụ 4.2.15. (1) Cho G là đồ thị gồm 9 đỉnh trong Hình 4.2. Vì G
chứa tam giác, nên theo Hệ quả 4.2.8, I(G)2 không Cohen-Macaulay. Mặt

khác, với mỗi v ∈ V , Gv là ngũ giác hoặc hợp rời của hai cạnh. Do đó,

G không chứa tam giác địa phương. Hơn nữa, ta có thể kiểm tra được

rằng G là α-tới hạn và thuộc lớp W2. Vì vậy, theo Định lý 4.2.13, Ĩ(G)2 là

Cohen-Macaulay.

Hình 4.2

(2) Chúng ta không thể bỏ điều kiện α-tới hạn trong điều kiện (2) và

(3) của Định lý 4.2.13. Thật vậy, cho khối hai mươi mặt P với tập đỉnh

V = {x1, . . . , x12} trong Hình 4.3. Gọi ∆ là phức đơn hình với các mặt

cực đại là các tam giác của P . Ta có ∆ là tam giác phân của mặt cầu hai

chiều S2. Theo [42, Corollary 5.2], I∆ là Gorenstein. Gọi G là đồ thị với tập
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đỉnh V và xixj ∈ E(G) nếu và chỉ nếu xixj không nằm trên một mặt của

P . Khi đó, I∆ = I(G) và do đó G là đồ thị Gorenstein không chứa đỉnh cô

lập. Hơn nữa, với mỗi v ∈ V , Gv là ngũ giác. Điều này có nghĩa G là đồ thị

không chứa tam giác địa phương. Ta có thể kiểm tra được x1x7 ∈ E(G)

không α-tới hạn và α(Gx1x7
) = 0 < 3 = α(G). Theo Định lý 4.2.13, Ĩ(G)2

không Cohen-Macaulay.

x1

x7

x1

x7

Phức đơn hình ∆ Đồ thị G nhận được bằng cách

lấy mỗi đỉnh trong ∆ nối với

tất cả các đỉnh không kề với nó

Hình 4.3
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Kết luận

Trong luận án này chúng tôi đã thu được những kết quả sau đây:

(1) Đưa ra một số kết quả về cấu trúc của một số lớp đồ thị: đồ thị phủ

tốt, lớp đồ thị W2, đồ thị có phân tích đỉnh.

(2) Đặc trưng đồ thị Cohen-Macaulay với độ vòng lớn hơn hoặc bằng 5.

(3) Đặc trưng đồ thị Gorenstein không chứa tam giác.

(4) Đưa ra một đặc trưng cho tính Cohen-Macaulay của lũy thừa tượng

trưng thứ hai của iđêan cạnh. Từ kết quả đó, thiết lập các đặc trưng

thuần túy tổ hợp cho tính Cohen-Macaulay của lũy thừa thứ hai và

bão hòa của chúng.
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Bảng thuật ngữ

Tiếng Việt Tiếng Anh Trang

cạnh treo pendant edge 36

cây tree 44

chia nhỏ trọng tâm barycentric subdivision 50

chu trình cycle 20

Cohen-Macaulay địa phương locally Cohen-Macaulay 46

dây cung chord 45

đồ thị có phân tích đỉnh vertex-decomposable graph 35

đồ thị dây cung chordal graph 45

đồ thị đơn hình simplicial graph 37

đồ thị phẳng planar graph 56

đồ thị vòng tròn circulant graph 46

độ vòng girth 43

đường đi path 20

giao đầy đủ địa phương locally complete intersection 63

Gorenstein địa phương locally Gorenstein 51

hoàn toàn rời rạc totally disconnected 32

iđêan đơn thức không chứa

bình phương squarefree ideal 9

không chứa tam giác triangle-free 20

không chứa tam giác địa phương locally triangle-free 27

phủ tốt well-covered 20

phức độc lập independence complex 19

phức thuần pure complex 10

tam giác phân triangulation 50

thực hiện hình học geometric realization 50
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Bảng các kí hiệu

Kí hiệu Tên gọi Trang

lk∆(F ) phức con nối (link) của F trong ∆ 11

st∆(F ) phức con sao (star) của F trong ∆ 11

ei vectơ đơn vị thứ i 18

I(G) iđêan cạnh liên kết với đồ thị G 2

I∆ iđêan Stanley-Reisner liên kết với phức đơn hình ∆ 10

χ̃(∆) đặc trưng Euler rút gọn của ∆ 12

H̃i(∆; k) đồng điều đơn hình rút gọn thứ i của ∆ 11

H i
m(M) đối đồng điều địa phương thứ i của M với giá m 8

α(G) số độc lập của G 19

NG(S) lân cận của tập đỉnh S trong G 20

NG[S] lân cận đóng của tập đỉnh S trong G 20

G(I) tập sinh tối tiểu của iđêan I 9

G|S đồ thị con cảm sinh của G trên S 19

GS địa phương hóa của G đối với S 20

degG(x) bậc của đỉnh x trong G 20

|∆| thực hiện hình học của ∆ 50

sd(∆) chia nhỏ trọng tâm của ∆ 50

∆(G) phức độc lập của G 19

∆a phức bậc 16

coreV cốt của tập đỉnh V 13

core ∆ cốt của phức đơn hình ∆ 13
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