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TÓM TẮT

Luận án nghiên cứu số học của nhóm đại số trong mối liên quan đến các tính

chất địa phương-toàn cục được xét trong những lớp các đa tạp đặc biệt như nhóm

đại số trong mối quan hệ với các nhóm con của chúng hoặc các không gian thuần

nhất liên quan. Luận án bao gồm bốn chương.

Trong chương 1, chúng tôi trình bày lại một số kiến thức cơ sở về dạng toàn

phương, dạng hecmit và nguyên lý địa phương-toàn cục cho các dạng này. Đồng

thời, chúng tôi cũng nêu lại một số khái niệm và một số kết quả đã biết về nhóm

đại số trên trường không đóng đại số và sự phân loại nhóm đơn.

Trong chương 2, chúng tôi trình bày những nghiên cứu về nguyên lý địa phương-

toàn cục liên quan đến tính chất phân rã của nhóm đại số tuyến tính liên thông trên

trường toàn cục. Kết quả chính của chương này là tính đúng đắn của nguyên lý địa

phương-toàn cục cho tính chất phân rã của nhóm đại số tuyến tính liên thông trên

trường toàn cục.

Trong chương 3, chúng tôi nghiên cứu nguyên lý địa phương-toàn cục cho không

gian thuần nhất trên trường toàn cục. Kết quả chính của chương này là nguyên lý

Hasse cho không gian thuần nhất xạ ảnh của nhóm reductive liên thông trên trường

hàm toàn cục. Như là một áp dụng, ta sẽ nhận được nguyên lý địa phương-toàn cục

cho tính chất tựa phân rã của nhóm reductive liên thông trên các trường này.

Trong chương 4, chúng tôi trình bày những nghiên cứu về sự mở rộng một số

nguyên lý Hasse kinh điển cho trường hợp mở rộng đại số vô hạn của trường toàn

cục. Kết quả chính của chương này là thiết lập nguyên lý Hasse cho các dạng hecmit

(phản hecmit) trên các mở rộng đại số vô hạn của trường toàn cục.
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ABSTRACT

In this thesis, we study arithmetic properties of algebraic groups in their relation

with certain local-global principles originated from some splitting problems for con-

nected linear algebraic groups over global fields. The thesis consists of four chapters.

Chapter 1 presents some background of quardratic forms, hermit forms and some

classical local-global principles for such forms. Further, some background of algebraic

groups defined over non-algebraicaly closed fields and some related known results

are given.

In Chapter 2, we present some local-global principles related with some splitting

problems for connected linear algebraic groups over global fields. The main result in

this chapter is the validity of some local-global principles related with some splitting

problems for connected linear algebraic groups over global fields.

In Chapter 3, we consider local-global principles for homogeneous spaces of con-

nected linear algebraic groups over global fields. The main result in this chapter is

the local-global principles for homogeneous spaces of connected redutive groups over

global function fields. As an application, we deduce a local-global principle for the

property of a reductive group being quasi-split over such fields.

In Chapter 4, we extend some known classical local-global principles for (skew-)

hermitian forms to the case of infinite algebraic extensions of global fields. The main

result of this chapter is the validity of the Hasse principle for (skew-)hermitian forms

defined over such fields.



iii

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, được hoàn thành dưới sự

hướng dẫn của GS. TS. Nguyễn Quốc Thắng. Các kết quả viết chung với tác giả

khác đã được sự nhất trí của đồng tác giả khi đưa vào luận án. Các kết quả nêu

trong luận án là những kết quả mới và chưa từng được ai công bố trong các công

trình nào khác.

Tác giả

Ngô Thị Ngoan
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LỜI CẢM ƠN

Mỗi khi nhìn về chặng đường học tập, nghiên cứu đã qua, trong tôi lại dâng trào

thật nhiều tình cảm và cảm xúc khó tả. Trong suốt chặng đường gian nan nhiều thử

thách ấy, có người thầy luôn dõi theo tôi, động viên, giám sát, giúp đỡ tôi và không

cho phép tôi nản chí; người thầy vô cùng kính yêu của chúng tôi, người đã hướng

dẫn tôi thực hiện Luận án này: GS. TS Nguyễn Quốc Thắng.

Thật không lời nào có thể kể hết công lao của thầy tôi đối với tôi. Tôi chỉ có thể

nói rằng, sự khó khăn trong công việc nghiên cứu của tôi, được đồng hành với sự

vất vả, sự nghiêm khắc và kiên trì của thầy. Thầy đã luôn dành nhiều thời gian và

công sức để hướng dẫn tôi. Thầy có thể giảng giải, chỉ dẫn cho tôi cả buổi, cả ngày,

nhiều ngày: tận tâm và không mệt mỏi! Sự tận tâm ấy, cộng với niềm tin của thầy

dành cho tôi đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để

có thể trưởng thành. Thời gian trôi qua nhanh, tôi nhận ra mái tóc thầy hôm nay

đã thêm nhiều sợi bạc, có lẽ cũng vì tôi...

Luận án đã được hoàn thành dưới sự dày công hướng dẫn của GS. TS Nguyễn

Quốc Thắng. Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành

và sâu sắc nhất đến thầy! Và tôi sẽ cố gắng phấn đấu thật nhiều để xứng đáng với

niềm tin của thầy!

Tôi xin trân trọng cảm ơn Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam,

các phòng chức năng, Trung tâm Đào tạo sau đại học đã tạo điều kiện tốt nhất giúp

tôi học tập, nghiên cứu và tham gia một cách hiệu quả các buổi sinh hoạt khoa học

của Viện. Tôi xin chân thành cảm ơn GS. TSKH Nguyễn Đông Yên, TS. Nguyễn

Chu Gia Vượng, ThS. Trần Thị Phương Thảo luôn quan tâm sát sao đến các nghiên

cứu sinh, học viên của Viện Toán học. Nơi đây, tôi đã nhận thấy được những giá trị

cao đẹp của sự say mê nghiên cứu và tinh thần tận tụy hết mình cho công việc.

Bằng sự kính trọng vô bờ bến, tôi xin chân thành cảm ơn các giáo sư, các anh

chị thuộc phòng Đại số, phòng Lý thuyết Số của Viện Toán học đã luôn coi trọng

việc rèn giũa chúng tôi mọi nơi, mọi lúc. Đặc biệt là GS. TSKH. Phùng Hồ Hải, TS.

Nguyễn Chu Gia Vượng, TS. Đoàn Trung Cường đã tổ chức nhiều khóa học thực

sự bổ ích cho chúng tôi, TS. Nguyễn Duy Tân, TS. Đào Phương Bắc luôn kiên nhẫn

lắng nghe và giải thích cho tôi những điều vướng mắc, PGS. TSKH. Tạ Thị Hoài

An luôn có cách giúp tôi bình tâm trở lại trước những khó khăn,...

Tôi xin chân thành cảm ơn GS. TSKH. Phùng Hồ Hải, GS. TSKH. Hà Huy Khoái

đã đọc và góp ý tận tình cho bản Luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn GS. TSKH.

Ngô Việt Trung, GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường, GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa về sự
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nghiêm khắc trong khoa học và bao dung trong đời thường. Chính sự nghiêm khắc

và bao dung ấy đã tạo thành động lực mạnh mẽ cho tôi trong quá trình học tập và

nghiên cứu của bản thân.

Tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Toán trường Đại học Sư phạm - ĐHTN; Khoa

Toán-Cơ-Tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã trang bị cho tôi

những kiến thức cơ bản về Toán học.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học đã luôn

khuyến khích đội ngũ giảng viên phấn đấu học tập nghiên cứu; xin trân trọng cảm

ơn Ban chủ nhiệm Khoa Toán-Tin đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cả vật chất và

tinh thần cho tôi trong quá trình công tác, học tập và nghiên cứu.

Tôi xin cảm ơn Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tài trợ kinh

phí cho tôi trong suốt quá trình tôi thực hiện luận án.

Tôi xin cảm ơn các anh chị em đã và đang học tập và nghiên cứu tại Viện toán

học, các anh chị em bạn bè đồng nghiệp về những trao đổi, hỗ trợ và chia sẻ trong

khoa học cũng như trong cuộc sống.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố mẹ, các anh chị em, các cháu

trong hai bên gia đình nội ngoại. Đặc biệt xin cảm ơn chồng và con trai yêu quý,

những người đã vì tôi mà phải chịu nhiều thiệt thòi vất vả; đã luôn cảm thông và sẻ

chia gánh nặng cùng tôi suốt những năm tháng qua để tôi có thể hoàn thành luận

án này.

Tác giả

Ngô Thị Ngoan
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Mở đầu

Một trong những kết quả quan trọng của Lý thuyết Số là Định lý Hasse-Minkowski,

được phát biểu như sau: "Cho V là tập tất cả các chốn trên trường số hữu tỉ Q, f

là một dạng toàn phương n biến trên Q. Với mỗi v ∈ V , Qv ký hiệu cho trường đầy

đủ của Q tại v. Khi đó, f biểu diễn 0 không tầm thường trên Q khi và chỉ khi f biểu

diễn 0 không tầm thường địa phương khắp nơi (trên mọi bao đầy đủ Qv)". Định lý

này sau có các tên gọi khác là nguyên lý Hasse mạnh hay nguyên lý địa phương-toàn

cục mạnh cho dạng toàn phương. Như một hệ quả, người ta chứng minh được rằng,

nếu f, g là hai dạng toàn phương trên Q, tương đương khắp nơi trên mọi bao đầy

đủ Qv thì chúng cũng tương đương trên Q. Định lý này còn được gọi là nguyên lý

Hasse yếu cho các dạng toàn phương. Nguyên lý Hasse (mạnh, yếu) đã đóng vai

trò thực sự quan trọng trong Lý thuyết số, đặc biệt là trong lý thuyết số học của

các dạng (toàn phương, dạng hecmit và phản hecmit) (xem các tài liệu kinh điển

[28, 33, 18, 36]). Chuyển sang ngôn ngữ hình học, Định lý Hasse-Minkovski nói rằng

một siêu mặt xạ ảnh xác định bởi một dạng toàn phương hạng ≥ 2 có điểm hữu tỉ

trên Q khi và chỉ khi nó có điểm hữu tỉ trên tất cả các bao đầy đủ của Q. Nói cách
khác, nguyên lý Hasse (nguyên lý địa phương-toàn cục) là đúng cho các siêu mặt xạ

ảnh bậc hai trên Q.
Một cách tổng quát, với một đa tạp đại số X xác định trên một trường toàn cục

k, ta nói rằng nguyên lý Hasse đúng cho X nếu như ta có khẳng định: X(k) 6= ∅ khi
và chỉ khi X(kv) 6= ∅ với mọi chốn v của k. Tổng quát hơn, cho đối tượng X xác

định trên k và P là một tính chất của X. Ta nói rằng nguyên lý địa phương-toàn

cục là đúng trên X đối với tính chất P nếu như X có tính chất P trên k khi và chỉ

khi X có tính chất P trên kv với mọi chốn v của k.

Khẳng định tương tự được thiết lập cho nhóm Brauer trong lý thuyết các đại số

đơn tâm đã được chứng minh bởi Brauer-Hasse-Noether (xem [33, 22]) và trở thành

kết quả quan trọng của Lý thuyết số hiện đại.

Một trong những lý do của tính hiệu quả của nguyên lý địa phương toàn cục là

trên các trường địa phương, ta có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau (đại số, hình

1
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học, tô pô, giải tích) để nghiên cứu các đối tượng. Đồng thời, trong nhiều trường

hợp việc tìm lời giải cho bài toán trên trường địa phương thuận lợi hơn nhiều so với

việc tìm lời giải của chúng trên trường toàn cục. Vì thế việc nghiên cứu tính đúng

đắn của nguyên lý địa phương-toàn cục trong số học của các đa tạp đại số nói chung

và nhóm đại số nói riêng là rất quan trọng.

Việc nghiên cứu các mở rộng đại số vô hạn của trường địa phương hay toàn cục

đóng vai trò quan trọng. Chẳng hạn như việc nghiên cứu mở rộng không rẽ nhánh

cực đại của một trường địa phương đã cho, hay mở rộng abel cực đại của một trường

toàn cục đã cho. Đó là các mở rộng đại số vô hạn của các trường tương ứng. Nói

chung, số học của các mở rộng đại số vô hạn của các trường địa phương và toàn

cục có những bí hiểm (theo cách nói của Tsfasman và Vladuts) và được quan tâm

nghiên cứu. Một trong những nguyên lý địa phương-toàn cục nổi tiếng và là một

trong những kết quả quan trọng trong Lý thuyết Số là Định lý Hasse-Minkowski.

Việc nghiên cứu kết quả tương tự của Định lý Hasse-Minkowski cho dạng toàn

phương trên các mở rộng đại số vô hạn của trường toàn cục đã được đề cập đến lần

đầu trong công trình của K. Koziol và M. Kula ([17]).

Luận án đặt ra mục tiêu khảo sát một số nguyên lý địa phương-toàn cục liên

quan đến tính chất phân rã của nhóm đại số trên trường toàn cục và liên quan đến

không gian thuần nhất xạ ảnh của chúng. Đồng thời, luận án cũng đặt ra mục tiêu

khảo sát nguyên lý địa phương-toàn cục cho các dạng (toàn phương, hecmit, phản

hecmit) xác định trên các trường toàn cục vô hạn.

Một trong những tính chất quan trọng của nhóm đại số G là tính chất phân rã

(hoặc tựa phân rã) của G. Từ lâu, tính chất phân rã đã được định nghĩa cho nhóm

đại số tuyến tính giải được. Sau đó, tính chất phân rã và tựa phân rã được định

nghĩa cho nhóm liên thông reductive. Trong luận án này, chúng tôi đưa ra khái niệm

về tính chất phân rã và tựa phân rã cho nhóm đại số tuyến tính liên thông, chúng

kế thừa và kết hợp được các khái niệm về tính chất (tựa-)phân rã của hai lớp nhóm

trên.

Tính chất phân rã và tựa phân rã của nhóm đại số thể hiện tính đơn giản nhất

có thể về mặt cấu trúc của chúng. Do đó, một vấn đề được đặt ra là khảo sát các

tính chất này thông qua cách tiếp cận địa phương-toàn cục. Việc nghiên cứu tính

chất (tựa-)phân rã của các nhóm cũng có liên quan mật thiết với việc nghiên cứu

tính chất số học và nguyên lý Hasse của một số đối tượng hình học (cụ thể ở đây là

các không gian thuần nhất của nhóm đại số).

Trong lý thuyết nhóm đại số, các nhóm kinh điển (nhóm tự đẳng cấu của các

dạng toàn phương, hecmit, phản hecmit) đóng vai trò rất quan trọng. Để nghiên
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cứu số học của các nhóm đó, thì việc nghiên cứu số học của các dạng tương ứng

là một điều bắt buộc. Về vấn đề này, chúng ta cũng đã biết những kết quả rất nổi

tiếng như Định lý Landherr, Định lý Kneser (xem [33]), chúng là những nguyên lý

địa phương-toàn cục cho các dạng hecmit hoặc phản hecmit. Do vậy, tiếp nối việc

nghiên cứu về các nguyên lý địa phương-toàn cục cho các nhóm đại số, chúng tôi

nghiên cứu các nguyên lý địa phương-toàn cục cho các dạng xác định trên các trường

toàn cục vô hạn.

Luận án được chia làm 4 chương. Trong Chương 1, chúng tôi nhắc lại một số

kiến thức cơ bản đã biết sẽ được sử dụng trong luận án như: Dạng toàn phương,

dạng hecmit trên trường địa phương và trường toàn cục, các kết quả kinh điển về

các nguyên lý địa phương-toàn cục, kiến thức cơ sở về nhóm đại số trên một trường

và sự phân loại nhóm đơn. Các kết quả mới của chúng tôi được trình bày trong các

chương 2, chương 3 và chương 4.

Nội dung của chương 2 dựa trên bài báo [23], chúng tôi chứng minh nguyên lý địa

phương-toàn cục cho tính chất phân rã của nhóm đại số cho các trường hợp riêng:

xuyến đại số, nhóm giải được, nhóm reductive. Và sau đó chúng tôi chứng minh kết

quả tổng quát là nguyên lý địa phương-toàn cục cho tính chất phân rã, tính chất

tựa phân rã của nhóm đại số tuyến tính liên thông xác định trên một trường toàn

cục k. Cụ thể, chúng tôi đã chứng minh được:

Định lý 2.3.1 Cho k là trường hàm toàn cục, G là một nhóm đại số tuyến tính liên

thông xác định trên k. Khi đó G phân rã trên k nếu và chỉ nếu G phân rã trên kv,

với mọi v ∈ V .

Định lý 2.4.1 Cho k là trường toàn cục, G là nhóm đại số tuyến tính liên thông

xác định trên k. Nếu G là tựa phân rã trên kv với mọi v thì G là tựa phân rã trên k.

Chương 3 nghiên cứu về nguyên lý Hasse mạnh cho không gian thuần nhất của

nhóm reductive liên thông trên trường toàn cục và một số ứng dụng; nguyên lý

Hasse cho tính chất nâng lớp đối đồng điều. Nội dung của chương này dựa trên các

bài báo [23, 25]. Một trong các kết quả chính của chương là định lý sau đây.

Định lý 3.1.4 Cho X là một không gian thuần nhất xạ ảnh của một nhóm nửa đơn

G, X và G cùng xác định trên một trường hàm toàn cục k. Khi đó nguyên lý Hasse

là đúng cho X.
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Chương 4 của luận án dựa trên bài báo [24]. Trong chương này chúng tôi mở rộng

việc nghiên cứu nguyên lý Hasse kinh điển cho trường hợp các mở rộng đại số tùy

ý của các trường toàn cục và thiết lập nguyên lý địa phương-toàn cục cho các dạng

hecmit kiểu A, kiểu C, các dạng phản hecmit kiểu D trên các trường đó. Định lý

sau là kết quả cho các dạng kiểu A.

Định lý 4.4.1 (Nguyên lý Hasse mạnh) Cho k là một trường toàn cục vô hạn, Vk

là tập tất cả các chốn của k. Gọi h là dạng hecmit không suy biến ứng với phép đối

hợp J loại hai trên một đại số chia được D tâm K = k(
√
a), k = KJ . Khi đó, h

biểu diễn 0 trên k nếu và chỉ nếu nó biểu diễn 0 địa phương khắp nơi.



Chương 1

Một số kiến thức chuẩn bị

Trong chương này, chúng tôi nhắc lại những khái niệm và một số kết quả đã biết

về dạng toàn phương trên trường k, Định lý Hasse-Minkowski, dạng hecmit (phản

hecmit) liên kết với một phép đối hợp trên một thể trên trường k bất kì có đặc số

khác 2 và nguyên lý địa phương-toàn cục cho các dạng hecmit (phản hecmit); nhóm

đại số trên trường không đóng đại số và sự phân loại nhóm đơn. Những kiến thức

của chương này chủ yếu được tham khảo trong các tài liệu [28, 33, 18, 36, 3, 4, 16].

1.1 Dạng toàn phương trên trường có đặc số khác 2

Cho k là một trường có đặc số khác 2, ký hiệu k∗ = k − {0}, V là k-không gian

vectơ hữu hạn chiều với phép nhân vô hướng ở bên phải. Các định nghĩa, các khái

niệm và kết quả nhắc đến trong mục này được tham khảo từ tài liệu [36, Ch. IV ].

Định nghĩa 1.1.1 Một dạng toàn phương trên không gian vectơ V là một ánh xạ

q : V → k thỏa mãn các điều kiện sau:

(1) q(xα) = q(x)α2,∀x ∈ V, ∀α ∈ k;

(2) Ánh xạ (x, y) 7−→ q(x+y)− q(x)− q(y) là một dạng song tuyến tính (đối xứng).

Cặp (V, q) được gọi là một không gian toàn phương. Ta đặt

x · y =
1

2
(q(x+ y)− q(x)− q(y)),

sẽ được ánh xạ V × V → k, (x, y) 7→ x · y là một dạng song tuyến tính đối xứng

(hay tích vô hướng) trên V, được gọi là dạng song tuyến tính liên kết với q. Với mọi

x ∈ V ta có q(x) = x · x, và ta có một tương ứng 1-1 giữa các dạng toàn phương và

các dạng song tuyến tính đối xứng.

Cho (V, q) và (V ′, q′) là hai không gian toàn phương trên trường k, một ánh xạ

tuyến tính f : V → V ′ thỏa mãn q′ ◦ f = q được gọi là một ánh xạ đẳng cự từ

5
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(V, q) vào (V ′, q′). Khi đó ta có f(x) · f(y) = x · y với mọi x, y ∈ V. Nếu f là đẳng

cấu đẳng cự thì ta gọi (V, q) và (V ′, q′) là hai không gian đẳng cự và ký hiệu là

(V, q) ∼= (V ′, q′).

Cố định một cơ sở (ei)1≤i≤n của V. Ta gọi ma trận đối xứng A = (aij) với

aij = ei · ej, (1 ≤ i, j ≤ n) là ma trận của q ứng với cơ sở trên. Nếu ta xét một cơ

sở khác (e′j)1≤j≤n của V và giả sử e′j =
∑

i eitij (j = 1, . . . , n) thì ma trận của q đối

với cơ sở mới là A′ = T tAT . Đặc biệt, ta có

det(A′) = det(A) det(T )2.

Như vậy det(A) được xác định sai khác một nhân tử thuộc k∗2, nó được gọi là định

thức của q và ký hiệu là det(q).

Ta đã biết rằng mỗi không gian toàn phương (V, q) đều có một cơ sở trực giao.

Đối với cơ sở này, ma trận của q là một ma trận đường chéo, khi đó ta có biểu diễn

q(x) = a1x
2
1 + · · ·+anx

2
n. Trong trường hợp này, ta còn ký hiệu (V, q) ∼= 〈a1, . . . , an〉.

Định nghĩa 1.1.2 (i) Một vectơ x 6= 0 của không gian toàn phương (V, q) được gọi

là đẳng hướng nếu q(x) = 0.

(ii) Nếu không gian (V, q) chứa một véctơ đẳng hướng thì (V, q) được gọi là đẳng

hướng. Dạng toàn phương q khi đó cũng gọi là đẳng hướng hay biểu diễn không.

Định nghĩa 1.1.3 Một không gian toàn phương hai chiều có một cơ sở gồm 2 vectơ

đẳng hướng x, y mà x · y 6= 0 được gọi là một mặt phẳng hyperbolic. Nếu không gian

(V, q) chứa một mặt phẳng hyperbolic ta gọi dạng toàn phương q là hyperbolic.

Trong mặt phẳng hyperbolic ta có thể chọn một cơ sở gồm hai véctơ đẳng hướng

x, y sao cho x · y = 1. Khi đó ma trận của dạng toàn phương ứng với cơ sở này là(
0 1

1 0

)

có định thức là −1 và không suy biến.

Nếu một không gian toàn phương không suy biến (V, q) có chứa một véc tơ đẳng

hướng x 6= 0 thì tồn tại mặt phẳng hyperbolic U trong V chứa x. Ngoài ra, nếu

(V, q) là không suy biến và chứa một vectơ đẳng hướng khác không, thì q(V ) = k

([36, Ch. 4, Prop. 3]).

Ta thường xét trường hợp V = kn và không gian toàn phương (kn, f) trong

đó f(X) =
∑n

i=1 aiiX
2
ii + 2

∑n
i<j aijXiXj gọi là dạng toàn phương n biến trên k.

Hai dạng toàn phương f và f ′ được gọi là tương đương nếu các không gian toàn
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phương liên kết tương ứng của chúng là đẳng cự. Tập tất cả các phép đẳng cự trên

không gian toàn phương (V, f) lập thành một nhóm được gọi là nhóm trực giao

của (V, f), ta ký hiệu là O(V, f) hay O(f). Nếu f có ma trận A thì ta biết rằng

O(f) ∼= {B| det(B) 6= 0, BtAB = A}.

Định nghĩa 1.1.4 Ta nói rằng dạng toàn phương f(X1, . . . , Xn) biểu diễn một phần

tử a ∈ k nếu tồn tại một phần tử x ∈ kn, x 6= 0, sao cho f(x) = a.

Ta nhắc lại Định lí về luật giản ước của Witt và chỉ số Witt:

Định lý 1.1.5 ([36, Ch. IV, Th. 4]) Cho f = g + h và f = g′ + h′ là hai dạng toàn

phương không suy biến. Nếu f ∼ f ′ và g ∼ g′ thì h ∼ h′.

Một hệ quả của định lý trên là, nếu dạng toàn phương f không suy biến thì f ∼
g1 + · · · + gm + h trong đó g1, . . . , gm là hyperbolic và h không biểu diễn 0. Trong

trường hợp đó, ta gọi m là chỉ số Witt của f.

1.2 Dạng toàn phương trên trường địa phương và toàn cục

Dạng toàn phương trên trường địa phương. Trong mục này, để cho đơn giản,

cho p là số nguyên tố và k là trường p-adic Qp, mặc dù các kết quả chính vẫn còn

đúng cho trường địa phương phi Acsimet. Các không gian toàn phương trên k được

giả thiết là không suy biến. Ta nhắc lại hai bất biến sau:

Cho a, b ∈ k∗, ký hiệu Hilbert của a, b được xác định như sau (a, b) = 1 nếu

z2 − ax2 − by2 = 0 có nghiệm không tầm thường và (a, b) = −1 trong trường hợp

còn lại. Cho f = a1X
2
1 + · · ·+ anX

2
n là một dạng toàn phương hạng n trên k = Qp.

Ta có tích
∏

i<j(ai, aj) = ±1 không phụ thuộc vào việc chọn cơ sở trực giao của V

([36, Th. 5, Ch. 4]), ta đặt

d = d(f) = a1 . . . an ∈ k∗/k∗2,

ε = ε(f) =
∏
i<j

(ai, aj) = ±1.

Ta cần nhắc lại kết quả sau:

Định lý 1.2.1 ([36, Ch. IV, Thm. 6]) Điều kiện cần và đủ để f biểu diễn 0 là một

trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

(i) n = 2 và d = −1 (trong k∗/k∗2);

(ii) n = 3 và (−1,−d) = ε;



8

(iii) n = 4 và hoặc là d 6= 1 hoặc (d = 1 và ε = (−1,−1));

(iv) n ≥ 5;

Đặc biệt, mọi dạng toàn phương có từ 5 biến trở lên đều biểu diễn 0.

Hệ quả 1.2.2 ([36, Ch. IV, Corol. 7]) Có duy nhất (sai khác một tương đương) một

dạng toàn phương có hạng 4 không biểu diễn 0. Nếu (a, b) = −1 thì dạng toàn phương

này là z2 − ax2 − by2 + abt2.

Dạng toàn phương trên trường toàn cục. Ta giả thiết k = Q, mặc dù các

kết quả vẫn còn đúng cho trường toàn cục bất kì có đặc số khác 2. Các dạng toàn

phương trong mục này có hệ số trên Q và không suy biến. Ta ký hiệu V là tập các

số nguyên tố và ∞, đặt Q∞ = R. Cho f = a1X
2
1 + · · · + anX

2
n là một dạng toàn

phương hạng n. Định lý sau đây, được gọi là nguyên lý địa phương-toàn cục hay

nguyên lý Hasse mạnh cho dạng toàn phương, đã đóng vai trò rất quan trọng trong

Lý thuyết số (xem [36, Ch. IV, Sec. 3]).

Định lý 1.2.3 (Hasse-Minkowski). Điều kiện cần và đủ để dạng toàn phương f

biểu diễn 0 trên Q là fv biểu diễn 0 với mọi v ∈ V.

Cho f là dạng toàn phương hạng n. Giả sử n = 3 (hoặc n = 4 và d(f) = 1). Bằng

cách áp dụng công thức tích ta suy được kết quả: nếu f biểu diễn 0 trong mọi Qv

có thể trừ tại một số nguyên tố v thì f biểu diễn 0.

Từ Định lý Hasse-Minkowski, người ta cũng có được sự phân loại toàn cục (nguyên

lý Hasse yếu) cho các dạng toàn phương như sau.

Định lý 1.2.4 ([36, Ch. IV, Th. 9]) Hai dạng toàn phương f, f ′ là tương đương trên

Q nếu và chỉ nếu chúng tương đương trên mọi Qv.

1.3 Dạng hecmit trên một thể trên một trường

Trong mục này chúng ta nêu lại một số khái niệm về dạng hecmit (xem [33, Ch. 7;

Ch. 8; Ch. 10]). Trước tiên là những khái niệm về phép đối hợp và đại số quaternion.

Định nghĩa 1.3.1 (i) Cho R là một vành kết hợp, có đơn vị. Một phép đối hợp

trên R là một ánh xạ J : R→ R,α 7→ αJ thỏa mãn ba điều kiện:

(α + β)J = αJ + βJ , (αβ)J = βJαJ , và (αJ)J = α

với mọi α, β ∈ R. Cặp (R, J) được gọi là một vành với phép đối hợp.
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(ii) Phần tử α ∈ (R, J) được gọi là phần tử J-đối xứng (tương ứng J-phản đối xứng)

nếu αJ = α (tương ứng αJ = −α). Ta ký hiệu R+(tương ứng R−) là tập tất cả các

phần tử J-đối xứng (tương ứng J-phản đối xứng) của R.

Ta gọi A là một đại số trên trường K có tâm là K và J là một phép đối hợp trên

A, khi đó J |K là một tự đẳng cấu của trường K có cấp ≤ 2. Ta có hai trường hợp:

(i) J |K là đồng nhất, khi đó J là K-tuyến tính. Trường hợp này ta nói J là phép

đối hợp loại 1.

(ii) J |K không là đồng nhất, khi đó J |K = σ là tự đẳng cấu không tầm thường (cấp

2) của K, giả sử k là trường cố định của σ thì K/k là một mở rộng tách được

bậc hai. Trường hợp này ta nói J là phép đối hợp loại 2.

Định nghĩa 1.3.2 Cho K là một trường và a, b ∈ K∗. Đại số quaternion (a, b/K)

là một K-đại số 4 chiều có cơ sở 1, e1, e2, e3 với bảng nhân được cho bởi e2
1 = a.1 =

a; e2
2 = b.1 = b; e1e2 = e3; e2e1 = −e1e2. Vậy

A = (a, b/K) = {α01 + α1e1 + α2e2 + α3e3|αi ∈ K},

Một cơ sở của của (a, b/K) thỏa mãn bảng nhân trên gọi là một cơ sở chuẩn.

Ta đặt (a, b/K)0 = e1K + e2K + e3K. Khi đó ta có (a, b/K) = K.1⊕ (a, b/K)0,

tức là mọi x ∈ (a, b/K) có biểu diễn duy nhất x = x0 + x1, x0 ∈ K, x1 ∈ (a, b/K)0.

Ánh xạ:

¯: (a, b/K)→ (a, b/K); x = x0 + x1 7−→ x = x0 + x1 = x0 − x1

là một phép đối hợp K-tuyến tính, được gọi là phép đối hợp chính tắc trên A.

Ánh xạ

NrdA/K : A→ K, x 7−→ xx̄ = x̄x = x2
0 − x2

1

là một dạng toàn phương chính quy trên A, dạng toàn phương này có một cơ sở trực

giao là {1, e1, e2, e3} và 〈A,NrdA/K 〉 ∼= 〈1,−a,−b, ab〉. Với x ∈ A, NrdA/K(x) = xx̄

gọi là chuẩn (thu gọn) của x và TrdA/K(x) = 1
2(x + x̄) = x0 được gọi là vết (thu

gọn) của x. Dạng toàn phương NrdA/K còn được gọi là dạng chuẩn của (a, b/K).

Chẳng hạn, cho đại số A = (−1,−1/K), với x = x0 + x1e1 + x2e2 + x3e3, ta có

NrdA/K(x) = x2
0 + x2

1 + x2
2 + x2

3.

Bổ đề 1.3.3 (xem [33, Ch. 2, 11.8, 11.14]) (i) (a, b/K) là một thể nếu và chỉ nếu

dạng chuẩn của nó là một dạng toàn phương không đẳng hướng.
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(ii) Nếu (a, b/K) không là một thể thì (a, b/K) ∼= M(2, K) đại số các ma trận cấp

2 với hệ tử thuộc K.

Tiếp theo ta nhắc lại khái niệm về đại số đơn tâm và nhóm Brauer. Cho K là

một trường và A là một K-đại số. Ta quy ước rằng, các đại số và không gian véctơ

được nhắc đến đều có chiều hữu hạn, thuật ngữ "thể trên k" được sử dụng thay cho

thuật ngữ "đại số đơn tâm chia được hữu hạn chiều trên k".

Định nghĩa 1.3.4 ([33, Ch. 8]) Một K-đại số A được gọi là tâm nếu K chính là

tâm của A. Một đại số tâm và không có iđêan hai phía thực sự được gọi là đại số

đơn tâm.

Cho một đại số đơn tâm A. Theo Định lý Wedderburn, có duy nhất một thể

D và số n > 0 sao cho A ' M(n,D) ' M(n,K) ⊗K D. Ta ký hiệu A ∼ B nếu

A 'M(m,D) và B 'M(n,D). Quan hệ ” ∼ ” là một quan hệ tương đương trên tập

các đại số đơn tâm. Ký hiệu Br(K) là tập các lớp tương đương, mỗi lớp tương đương

[A] được gọi là một lớp Brauer. Cho A,B là hai đại số đơn tâm trên K, khi đó A⊗B
cũng là một K-đại số đơn tâm; nếu A ∼ A′, B ∼ B′ thì A⊗B ∼ A′⊗B′. Tích tenxơ

của các đại số cho ta một phép toán hai ngôi giao hoán, kết hợp trên tập Br(K), lớp

Brauer của đại số ma trậnM(n,K) là phần tử trung hòa của tích này, mặt khác mọi

lớp Brauer đều khả nghịch. Do đó Br(K) là một nhóm và được gọi là nhóm Brauer

của K. A được gọi là phân rã nếu [A] là phần tử trung hòa trong Br(K), tức là

A 'M(n,K). Cấp của [A] trong nhóm Br(K) được gọi là cấp (hoặc số mũ) của đại

số đơn tâm A. Số chiều của A trên K luôn có dạng d2, d được gọi là bậc (hay chỉ số)

của A trên K. Ta cũng ký hiệu các ánh xạ NrdA/K : A→ K và TrdA/K : A→ K là

chuẩn thu gọn và vết thu gọn của A/K như thông thường (xem trong [33, Ch.8, 5.8]).

Tiếp đến chúng ta sẽ nhắc lại khái niệm dạng (phản-)hecmit trên một thể D tâm

K ứng với phép đối hợp J cùng một số tính chất, khái niệm liên quan.

Định nghĩa 1.3.5 Cho D là một thể với phép đối hợp J , V là một không gian

véctơ phải n chiều trên D.

(i) Một dạng nửa song tuyến tính trên V là một ánh xạ s : V × V → D, (x, y) 7→
s(x, y) thỏa mãn các điều kiện sau:

s(x+ y, z) = s(x, z) + s(y, z), s(x, y + z) = s(x, y) + s(x, z)

s(xα, y) = αJs(x, y), s(x, yα) = s(x, y)α

với mọi x, y, z ∈ V và mọi α ∈ D.
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(ii) Một dạng nửa song tuyến tính h : V × V → D gọi là hecmit (tương ứng phản

hecmit) nếu nó thỏa mãn h(x, y) = h(y, x)J (tương ứng h(x, y) = −h(y, x)J) với mọi

cặp x, y ∈ V. Ta gọi cặp (V, h) với h là dạng hecmit (tương ứng phản hecmit) là

không gian hecmit (tương ứng không gian phản hecmit).

Ta xét không gian (phản-)hecmit (V, h). Khi cố định một cơ sở {e1, . . . , en} của
V trên D, ma trận M = (h(ei, ej)) được gọi là ma trận của h ứng với cơ sở này. Nếu

{e′1, . . . , e′n} là một cơ sở khác của V, ta đặt e′j =
∑n

i=1 eiαij và ký hiệu T = (αij)

thì ma trận của B đối với cơ sở mới là M ′ = tT JMT.

Trong không gian (phản-)hecmit (V, h), hai véctơ x, y ∈ V được gọi là trực giao

nếu h(x, y) = h(y, x) = 0. Vectơ x 6= 0 của V được gọi là đẳng hướng nếu h(x, x) = 0.

Với một tập con X của V, tập X⊥ = {x ∈ V : h(x, y) = 0 với mọi y ∈ V } là một

không gian con của V. Ta gọi V ⊥ là căn của V . Nếu V ⊥ = 0 ta sẽ gọi h là chính quy

hay không suy biến, với không gian con chính quy N của V, ta có V = N ⊕N⊥. Mỗi

không gian hecmit V đều có thể chọn ra một cơ sở trực giao, tức là cơ sở {e1, . . . , en}
thỏa mãn h(ei, ej) = 0 với mọi i 6= j.

Cho (V, h), (V ′, h′) là hai không gian (phản-)hecmit trên D.Một đơn cấu D-tuyến

tính σ : V → V ′ được gọi là đẳng cự nếu σ thỏa mãn h′(σx, σy) = h(x, y) với mọi

x, y ∈ V. Đặc biệt, nếu V = V ′ tập hợp tất cả các đẳng cấu đẳng cự từ V vào

chính nó lập thành một nhóm, gọi là nhóm unita của dạng (phản-)hecmit, ký hiệu

là U(h,D).

Định nghĩa 1.3.6 Cho h là một dạng (phản-)hecmit chiều n không suy biến trên

V nhận giá trị trong một thể D tâm K ứng với phép đối hợp J loại 1, H là ma trận

của h ứng với một cơ sở của V . Đặt A = M(n,D), khi đó A là một đại số đơn tâm

tâm K. Ta gọi định thức của h là det(h) := NrdA/K(H)K∗2 ∈ K∗/K∗2, và biệt thức

của h là disc(h) = (−1)n det(h) ∈ K∗/K∗2.

Định nghĩa 1.3.7 Cho K/k là một mở rộng bậc hai tách được, D là một thể tâm

K với K/k−phép đối hợp J (loại hai), h : V × V → D là một dạng hecmit chiều

n không suy biến trên V nhận giá trị trong D ứng với J . Gọi H là ma trận của h

ứng với một cơ sở của V . Đặt A = M(n,D), khi đó định thức của h được xác định

là det(h) := NrdA/K(H)NK/k(K
∗) ∈ k∗/NK/k(K

∗).

Định nghĩa 1.3.8 Dạng (phản-)hecmit h trên D được gọi là đẳng hướng nếu tồn

tại một cơ sở {e1, . . . , en} của V sao cho h(e1, e1) = 0.
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1.4 Dạng hecmit (phản hecmit) trên một thể trên trường

địa phương và trường toàn cục

Trước tiên ta khảo sát các dạng hecmit trên một trường. Cho K/k là một mở

rộng bậc hai tách được, J là một tự đẳng cấu không tầm thường của K trên k và

V là một K-không gian vectơ. Cho h : V × V → K là một dạng hecmit ứng với J .

Khi đó h(x, x) ∈ k, với mọi x ∈ V. Đặt

qh : V → k, x 7−→ h(x, x), x ∈ V.

Ta có qh là một dạng toàn phương trên k-không gian vectơ V , ta gọi qh là dạng vết

của h. Nếu h là chính quy, qh cũng là chính quy. Với ký hiệu trên, ta có kết quả sau

đây.

Mệnh đề 1.4.1 ([33, Ch. 10, Th. 1.1]) Một dạng hecmit h trên K/k là đẳng hướng

nếu và chỉ nếu qh là đẳng hướng.

Bây giờ, cho D là một thể quaternion trên trường K, giả sử K có đặc số khác 2

và J là phép đối hợp chính tắc trên D (khi đó tập các phần tử của D cố định đối

với phép đối hợp J là K), V là một D-không gian vectơ. Nếu h : V × V → D là

một dạng hecmit trên V, thì ta có h(x, x) ∈ K với mọi x ∈ V. Ta nhận được một

dạng toàn phương trên K

qh : V → K, qh(x) = h(x, x).

Dạng qh được gọi là dạng vết của h. Tương tự như trên, ta cũng có kết quả sau:

Mệnh đề 1.4.2 ([33, Ch. 10])Một dạng hecmit h trên (D, J) là đẳng hướng nếu và

chỉ nếu qh là đẳng hướng.

Để thuận lợi cho việc nghiên cứu các dạng hecmit, ta cần nhắc lại một số kết quả

về các đại số đơn và phép đối hợp trên trường địa phương và trường toàn cục.

Nhận xét rằng, trường các số phức C là một trường đóng đại số, nên không tồn tại

một thể không tầm thường trên C. Trên trường các số thực R có duy nhất một thể

không tầm thường là đại số quaternion (−1,−1/R). Cho K là một trường p-adic,

nếuD là một thể tâmK với phép đối hợp loại 1 thìD = K hoặcD là thể quaternion;

nếu D là một thể tâm K với K/k-phép đối hợp loại hai thì D = K (xem [33, Ch.

10, Th. 2.2]).

Xét K là một trường toàn cục, với mỗi định giá p trên K, ký hiệu Kp là bao đầy

đủ của K tại p. Với một K-đại số A ta ký hiệu Kp-đại số A ⊗K Kp là Ap. Khi đó
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ta có một đại số đơn tâm A trên K là phân rã hầu khắp nơi, tức là Ap ∼M(n,Kp)

với hầu hết p (chỉ trừ ra một số hữu hạn chốn p). Đồng thời điều kiện cần và đủ để

A phân rã trên K là Ap phân rã trên Kp với mọi p. Đặc biệt, mọi đại số đơn tâm

cấp 2 trên K đều tương đương với một thể quaternion (xem [33, Ch.10, 2.3]).

Cũng như dạng toàn phương, một trong những kết quả quan trọng nhất trong lý

thuyết số học của các dạng (phản-)hecmit là nguyên lý địa phương-toàn cục. Cho

K là một trường toàn cục và cho p là một định giá trên K, ký hiệu Kp là đầy đủ

của K tại p. Với một K-không gian vectơ V, đặt Vp = V ⊗K Kp. Cho ϕ = (V, h) là

không gian (phản-)hecmit trên thể D với phép đối hợp loại một. Ta kí hiệu đầy đủ

hóa của ϕ tại p là ϕp = (Vp, hp) trong đó hp : Vp × Vp → Dp, Dp = D ⊗K Kp. Gọi P

là một tính chất của dạng (phản-)hecmit (chẳng hạn, đẳng hướng hoặc hyperbolic).

Ta nói rằng ϕ là P địa phương khắp nơi nếu đầy đủ ϕp của ϕ có tính chất P tại

mọi p. Nguyên lý địa phương-toàn cục cho dạng phản hecmit của Kneser được phát

biểu như sau:

Định lý 1.4.3 ([33, Ch. 10, Th. 4.1]) Cho K là một trường toàn cục với đặc số 6= 2,

cho D là một thể quaternion tâm K và phép đối hợp chính tắc J, gọi ϕ = (V, h) là

không gian phản hecmit chính quy trên D. Nếu dim(ϕ) ≥ 3 và ϕ là đẳng hướng địa

phương khắp nơi thì ϕ là đẳng hướng.

Tiếp theo, chúng tôi nhắc lại kết quả về nguyên lý địa phương-toàn cục cho dạng

hecmit trên một thể với phép đối hợp loại 2. Gọi k là một trường toàn cục với đặc

số 6= 2, K = k(
√
α) là một mở rộng bậc hai với tự đẳng cấu không tầm thường¯ ,

và D là một K-đại số chia đơn tâm được trang bị một K/k-phép đối hợp ký hiệu

là J . Cho V là D-không gian vectơ hữu hạn chiều, và h : V × V → D là một dạng

hecmit chính quy. Với một định giá p của k, đầy đủ hóa kp của k là R hoặc C hoặc

trường p-adic,

Kp = K ⊗k kp, Dp = D ⊗k kp, Vp = V ⊗k kp.

Khi đó Kp = kp[X]/(X2−α) là một kp-đại số bậc hai (có thể không là một trường),

Dp là một đại số tâm Kp và Vp là một Dp-mô đun tự do hạng bằng dimD V. Phép

đối hợp J có thể mở rộng duy nhất thành phép đối hợp J trên Dp, và h được mở

rộng thành dạng hecmit

hp : Vp × Vp → Dp

gọi là đầy đủ hóa (hoặc địa phương hóa) của h tại p. Ta cần sử dụng kết quả sau

đây của W. Landherr (xem [33, Ch. 10]).
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Định lý 1.4.4 ([33, Ch. 10, Th. 6.2], Nguyên lý địa phương-toàn cục mạnh) Một

dạng hecmit ϕ = (V, h) trên (D, J) là đẳng hướng nếu và chỉ nếu tại mọi p các địa

phương hóa ϕp = (Vp, hp) là đẳng hướng.

1.5 Nhóm đại số trên trường không đóng đại số

Trong mục này chúng tôi trình bày lại một số khái niệm cơ bản của nhóm đại số

trên một trường theo các tài liệu [3, 4, 29, 40]. Từ đây về sau, ta luôn ký hiệu Ω là

một trường đóng đại số với bậc siêu việt đủ lớn, k là một trường con của Ω, k̄ là

một bao đóng đại số của k, ks là bao tách được của k trong k̄ và không gian afin

An = (k̄)n.

1. Nhóm đại số afin.

Trước hết, chúng ta nói về nhóm đại số ma trận. Ta ký hiệu M(n,Ω) là tập tất

cả các ma trận vuông cấp n với hệ tử trong Ω, và GL(n,Ω) là nhóm các ma trận

vuông cấp n khả nghịch. Ta biết GL(n,Ω) là một đa tạp afin trong Ωn2+1 với vai

trò là tập mở chính trong không gian afin Ωn2

ứng với đa thức f = det .

Một nhóm con G củaGL(n,Ω) được gọi là một nhóm đại số ma trận nếu G là một

tập con đóng của GL(n,Ω), tức là nếu tồn tại họ đa thức pα ∈ Ω[X11, X12, . . . , Xnn],

(α ∈ Λ) sao cho

G = {g = (gij) ∈ GL(n,Ω) | pα(gij) = 0, với mọi α ∈ Λ}.

Vành tọa độ Ω[G] củaG, tức là vành tất cả các hàm chính quy trênG, là Ω-đại số sinh

bởi các hàm tọa độ gij và (det g)−1. Vành Ω[G] chính là vành thương Ω[Xij, Z]/I,

với I là iđêan các đa thức n2 + 1 biến (Z và các Xij(1 ≤ i, j ≤ n)) triệt tiêu trên G,

ở đây G được xem như một tập con trong Ωn2+1 . Cho một vành con B của Ω ta ký

hiệu G(B) là giao G ∩GL(n,B).

Nhóm đại số ma trận G được gọi là xác định trên k hay k-nhóm, nếu iđêan I

các đa thức n2 + 1 biến triệt tiêu trên G có một hệ sinh trong k[X11, . . . , Xnn, Z].

Ký hiệu Ik là iđêan các đa thức với hệ tử trong k triệt tiêu trên G, vành thương

k[X11, . . . , Xnn, Z]/Ik = k[G] gọi là vành tọa độ của G trên k.

Định nghĩa 1.5.1 (i) Cho V là một đa tạp đại số afin trong An. V được gọi là xác

định trên k hay k-đa tạp nếu iđêan xác định của nó

I(V ) = {f ∈ k̄[T ] | f(a) = 0,∀a ∈ V }

có một hệ sinh gồm các phần tử trong k[T ]. Ta đặt Ik(V ) = I(V ) ∩ k[T ] và k[V ] =

k[T ]/Ik(V ), khi đó k[V ] được gọi là vành các hàm chính quy hay vành afin của V

xác định trên k.
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(ii) Một cấu xạ giữa hai k-đa tạp afin ϕ : X → Y được gọi là xác định trên k hay

k-cấu xạ nếu đồng cấu đối cấu xạ ϕ∗ : k̄[Y ]→ k̄[X] đưa k[Y ] vào k[X].

Định nghĩa 1.5.2 (i) Cho G là một đa tạp đại số afin. G được gọi là một nhóm

đại số tuyến tính nếu có các cấu xạ

µ : G×G→ G, µ(a, b) = ab,

ρ : G→ G, ρ(a) = a−1,

giữa các tập afin, mà cùng với chúng G là một nhóm.

(ii) Nhóm đại số tuyến tính G được gọi là xác định trên k hay k-nhóm nếu G, µ và

ρ đều xác định trên k.

(iii) Một k-đồng cấu giữa các k-nhóm đại số tuyến tính là một đồng cấu giữa các

nhóm và là một k-cấu xạ của các k-đa tạp đại số afin.

Cho G là một nhóm đại số, ta biết rằng chỉ có duy nhất một thành phần bất khả

quy của G chứa đơn vị e, ký hiệu là Go, gọi là thành phần liên thông (của đơn vị)

của G. Nhóm đại số G được gọi là liên thông nếu G = Go, điều này xảy ra khi và

chỉ khi G là bất khả quy.

Cho G là một nhóm đại số liên thông. Khi đó k̄[G] là một miền nguyên. Trường

các thương của nó, k̄(G), gọi là trường hàm hữu tỷ của G. Và trường các thương của

k[G] là trường con của k̄(G), gồm các hàm hữu tỉ xác định trên k.

Ví dụ. 1) Nhóm cộng tính: Tập đường thẳng afin A1 cùng với phép cộng của trường

là một k-nhóm đại số tuyến tính được ký hiệu là Ga .

2) Nhóm nhân tính: Tập mở afin A1 \ {0} cùng với phép nhân của trường là một

k-nhóm đại số tuyến tính được ký hiệu là Gm.

3) Nhóm tuyến tính tổng quát: Tập GL(n, k̄) các ma trận khả nghịch cấp n × n,

cùng với phép nhân ma trận là một k-nhóm đại số tuyến tính được ký hiệu là GLn.

4) Nhóm tuyến tính đặc biệt SLn : Tập các ma trận vuông cấp n khả nghịch trong

GL(n, k̄) có định thức bằng 1, cùng với phép nhân ma trận là một k-nhóm đại số

afin. Nhóm này là nhóm con đóng của nhóm GLn .

5) Mỗi nhóm con đóng của nhóm GLn là một nhóm đại số.

(a) Nhóm đường chéo

Dn = {g ∈ GLn |gij = 0 với mọi i 6= j}.

(b) Nhóm các ma trận tam giác trên

Tn = {g ∈ GLn |gij = 0 với mọi j < i}.
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(c) Nhóm các ma trận tam giác trên lũy đơn

Un = {g ∈ Tn|gii = 1 với mọi 1 ≤ i ≤ n}.

Ta biết rằng (xem [3, Ch. I, Prop. 1.10]) mọi k-nhóm đại số afin G đều đẳng cấu

trên k với một k-nhóm con đóng của nhóm tuyến tính tổng quát GLn .

Định nghĩa 1.5.3 Cho G là một nhóm đại số và V là một đa tạp afin, ta nói rằng

G tác động cấu xạ trên V nếu có một cấu xạ τ : G×V → V thỏa mãn các tính chất

của tác động của một nhóm trên một tập. Nếu τ,G, V cùng xác định trên k ta gọi

là k-tác động cấu xạ.

Định nghĩa 1.5.4 (i) Cho G là một nhóm đại số, một biểu diễn hữu tỷ của G là

một cấu xạ ρ : G → GLm. Chẳng hạn, nếu G là một nhóm ma trận thì k̄[G] =

k̄[g11, g12, . . . , gnn, (det g)−1]. Khi đó với g ∈ G, mỗi hệ tử của ma trận ρ(g) là một

đa thức của các biến g11, g12, . . . , gnn, (det g)−1.

(ii) Một biểu diễn hữu tỷ bậc 1, χ : G → GL1, được gọi là một đặc trưng của G.

Tập các đặc trưng của G là một nhóm giao hoán, gọi là nhóm đặc trưng của G, ký

hiệu là X(G).

Chú ý rằng X(G) là nhóm Abel hữu hạn sinh và là tự do nếu G liên thông (xem

[29]).

Với một k-nhóm đại số G, cho H là một nhóm con đóng của G. Nếu H xác định

trên k, ta nói rằng H là một k-nhóm con của G. Một cách tự nhiên, G/H là không

gian thuần nhất với tác động cấu xạ của G. Nếu H là k-nhóm con chuẩn tắc của G,

thì G/H là một nhóm đại số xác định trên k ([3, Th. 6.8, Ch. 3]).

Định nghĩa 1.5.5 Cho G là một nhóm đại số, H là nhóm con và N là nhóm con

chuẩn tắc của G sao cho:

(1) G là tích nửa trực tiếp của các nhóm H và N .

(2) Ánh xạ µ : H ×N → G, với µ(h, n) = hn, là một đẳng cấu của các đa tạp đại

số.

Khi đó G được gọi là tích nửa trực tiếp của các nhóm đại số H và N.

2. Xuyến đại số.

Định nghĩa 1.5.6 Nhóm đường chéo Dn là nhóm con đóng của GLn nó đẳng cấu

với GLn1 trên k. Một nhóm đại số đẳng cấu với Dn (trên k̄) được gọi là một xuyến

đại số n chiều.
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Mệnh đề 1.5.7 (Xem [3, Ch. III, Prop. 8.5]) Cho T là một nhóm đại số. Khi đó

các điều kiện sau tương đương:

(1) T là một xuyến chiều n.

(2) T là nhóm chéo hóa được liên thông chiều n.

(3) T là nhóm chéo hóa được và X(T ) = Zn.

Điều kiện chéo hóa được của định lý trên có thể hiểu là khi ta xét T như một nhóm

đại số ma trận, thì luôn tồn tại một cơ sở của (k̄)n mà đối với cơ sở này, mọi phần

tử của T đều có dạng chéo. Mỗi phần tử chéo của ma trận, xét như một hàm trên

T là một đặc trưng của T.

Định nghĩa 1.5.8 Một xuyến T xác định trên k được gọi là phân rã trên k hay

k-phân rã nếu T đẳng cấu với nhóm đường chéo Dn trên k.

Mệnh đề 1.5.9 (Xem [3, Prop. 8.4’] hoặc [40, Prop. 3.2.12]) Cho T là một xuyến

xác định trên k. Khi đó các điều kiện sau tương đương:

(1) T phân rã trên k.

(2) Tất cả các đặc trưng của T đều xác định trên k: X(T ) = X(T )k.

(3) Với mọi biểu diễn ρ : T → GLm, xác định trên k, ta có nhóm ρ(T ) chéo hóa

được trên k.

Nếu xuyến T phân rã trên k, các xuyến con của T cũng phân rã trên k. Với một

xuyến T xác định trên k luôn tồn tại mở rộng Galoa hữu hạn k′/k sao cho T phân

rã trên k′. Nhóm Γ = Gal(ks/k) tác động trên X(T ), nhóm X(T )k là tập các đặc

trưng bất biến dưới tác động của Γ, tức là X(T )k = X(T )Γ (xem [3, Ch. III, 8.11]).

Định nghĩa 1.5.10 Một xuyến T được gọi là không đẳng hướng trên trường k nếu

X(T )k = {1}.

Ví dụ. Cho k = R, nếu dimT = 1 thì có hai khả năng: hoặc là T phân rã trên k

và T (R) ' R∗, hoặc T là không đẳng hướng trên k và khi đó T đẳng cấu trên k với

SO2, và T (R) = SO(2,R) là nhóm đường tròn. Trong trường hợp tổng quát T (R)

là compact nếu và chỉ nếu T là không đẳng hướng trên R. (Điều này vẫn đúng nếu

R được thay bởi trường p-adic).

Mệnh đề 1.5.11 (xem [3, Ch. III, Prop. 8.15]) Cho T là một k-xuyến. Khi đó tồn

tại duy nhất hai k-xuyến con Ts và Ta, sao cho:

(1) Ts là xuyến phân rã trên k,
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(2) Ta là không đẳng hướng trên k,

(3) Ts ∩ Ta là hữu hạn và T = Ts.Ta.

Sự phân tích trên tương thích với cấu xạ các nhóm đại số. (Tính chất (3) cho phép

ta nói rằng T là tích hầu trực tiếp của Ts và Ta.)

3. Nhóm giải được, nhóm lũy linh và nhóm lũy đơn

Định nghĩa 1.5.12 Một nhóm đại số G được gọi là lũy đơn nếu mọi phần tử của

G đều là lũy đơn.

Ví dụ. Nếu dimG = 1 và G là nhóm lũy đơn liên thông thì G đẳng cấu với nhóm

cộng của một trường;

G ∼= Ga =
{
g ∈ GL2 | g =

(
1 x

0 1

)}
.

Một nhóm đại số tuyến tính liên thông, lũy đơn là liên hợp với một nhóm những

ma trận tam giác trên có các phần tử trên đường chéo chính bằng 1, vì vậy mọi

nhóm lũy đơn là lũy linh. Ta có kết quả quan trọng sau đây của nhóm lũy đơn.

Định lý 1.5.13 (Xem [3, Thm. 15.4], [4, 4.1]) Cho G là nhóm lũy đơn xác định trên

một trường k. Nếu char. k = 0 thì tồn tại một dãy chuẩn tắc

G = G0 ⊃ G1 ⊃ . . . Gi ⊃ Gi+1 ⊃ . . . ⊃ Gn = {e}

những k-nhóm con đại số của G sao cho với mọi i ta có các đẳng cấu trên k

Gi/Gi+1 ' Ga . Nói riêng ra, nếu dimG > 0 thì G chứa một nhóm con đại số

H trong tâm và H ' Ga .

Định nghĩa 1.5.14 Nhóm lũy đơn G xác định trên trường k được gọi là k-xoắn

nếu nó không chứa k-nhóm con nào đẳng cấu (trên k) với Ga.

Ví dụ. Cho Fp là trường có p phần tử với p là số nguyên tố lẻ, k = Fp(t) và G là

nhóm con của G2
a được cho bởi phương trình

G = {(x, y) ∈ G2
a |yp = x+ txp}.

Khi đó G là nhóm lũy đơn liên thông giao hoán chiều 1 nhưng không đẳng cấu với

Ga trên k.

Cho G là một nhóm đại số. Ta xét dãy dẫn xuất D iG, i ≥ 0, và dãy tâm giảm

C iG, i ≥ 0 của G như sau:

D0G = G,D i+1G = (D iG,D iG), i ≥ 0,
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C 0G = G,C i+1G = (G,C iG), i ≥ 0.

Nếu G là một nhóm đại số, D iG,C iG đều là các nhóm con đóng chuẩn tắc của G,

liên thông nếu G liên thông. Ta định nghĩa:

Định nghĩa 1.5.15 Nhóm đại số G được gọi là nhóm đại số giải được (tương ứng

lũy linh) nếu tồn tại chỉ số n ≥ 0 sao cho DnG = {e} (tương ứng C nG = {e}).

Ví dụ. (1) Nhóm Tn các ma trận tam giác trên khả nghịch là nhóm giải được.

(2) Nhóm Un các ma trận tam giác trên lũy đơn là nhóm lũy linh.

Định nghĩa 1.5.16 Cho G là một nhóm đại số tuyến tính liên thông giải được xác

định trên k. G được gọi là phân rã trên k nếu tồn tại một dãy hợp thành những

k-nhóm con liên thông của G:

G = G0 ⊃ G1 ⊃ . . . Gi ⊃ Gi+1 ⊃ . . . ⊃ Gm = {e}

thỏa mãn Gi/Gi+1 đẳng cấu trên k với Ga hoặc Gm .

Đặc biệt, nếu nhóm giải được G phân rã trên k thì mọi xuyến T của G cũng phân

rã trên k ([3, Thm.15.4])

Ta đã biết, với một nhóm đại số G, nếu H,H ′ là hai nhóm con chuẩn tắc, liên

thông, giải được (hoặc lũy đơn) của G thì H ·H ′ cũng là một nhóm con chuẩn tắc,

liên thông, giải được (tương ứng lũy đơn) của G.

Định nghĩa 1.5.17 Cho G là một nhóm đại số tuyến tính.

(i) Ta gọi nhóm con chuẩn tắc, liên thông, giải được cực đại của G là căn giải được

(hay ngắn gọn là căn) của G, ký hiệu là R(G); và gọi nhóm con chuẩn tắc, liên

thông, lũy đơn cực đại của G là căn lũy đơn của G, ký hiệu là Ru(G).

(ii) Nhóm đại số G được gọi là nửa đơn nếu R(G) = {e}, và gọi là reductive nếu

Ru(G) = {e}.

Nhận xét rằng, R(G) = R(Go) và Ru(G) = Ru(G
o). Ngoài ra, nhóm thương

G/R(G) là nửa đơn, và G/Ru(G) là reductive. Nếu G là reductive thì R(G) = Z(G)o

là một xuyến gọi là xuyến tâm hay tâm liên thông của G, có giao hữu hạn với

D(G) = (G,G) ([3, Prop. 11.21]).

Nếu k là trường có đặc số 0, và G xác định trên k thì luôn tồn tại một k-nhóm

con reductive cực đại H của G sao cho

G = H ·Ru(G),



20

ở đây tích được xét là tích nửa trực tiếp của các nhóm đại số. Nếu H ′ cũng là một

nhóm con reductive của G xác định trên k thì H ′ liên hợp trên k với một nhóm con

của H. (Điều này không còn đúng trong trường hợp đặc số p > 0.)

Định lý 1.5.18 ([4, 5.2], hoặc xem [3, Prop.14.2]) Cho G là một nhóm đại số liên

thông reductive. Khi đó ta có các khẳng định sau.

(1) Nhóm giao hoán tử D(G) của G là nửa đơn.

(2) G = C ·D(G) là một tích hầu trực tiếp với C = Z(G)o là xuyến tâm của G.

Định nghĩa 1.5.19 Cho G là một nhóm đại số tuyến tính.

(1) Nhóm con B của G được gọi là nhóm con Borel của G nếu B là nhóm con giải

được liên thông cực đại của G.

(2) Nhóm con P của G được gọi là nhóm con parabolic của G nếu P chứa một nhóm

con Borel của G.

Ta đã biết rằng (xem [3, Ch. IV, Sec. 11]) mọi nhóm con Borel của G đều là liên

hợp và nhóm con P của G là nhóm con parabolic nếu và chỉ nếu G/P là đa tạp xạ

ảnh.

Chú ý 1.5.20 Cho G là một nhóm đại số tuyến tính liên thông, khi đó:

(i) Các xuyến cực đại của G đều liên hợp nên có cùng số chiều và ta gọi số chiều ấy

là hạng của G (ký hiệu là rk(G)).

(ii) Nếu G xác định trên k thì G có xuyến con cực đại xác định trên k, tâm hóa của

mỗi k-xuyến cũng xác định trên k (xem [3, Ch. V, 18.2]).

4. Một số định lý cấu trúc của nhóm reductive.

Cho G là một nhóm reductive, g là đại số Lie của G và coi chúng như các tập con

của đại số ma trận Mn . Ký hiệu Ad : G→ GL(g),Ad(g) : X 7→ gXg−1 là biểu diễn

phụ hợp của G. Nếu S là một xuyến con của G thì S tác động trên đại số Lie của

G thông qua biểu diễn phụ hợp ở trên. Vì S bao gồm các phần tử nửa đơn, AdS là

chéo hóa được

g = g
(S)
0 ⊕qαg(S)

α

trong đó

g(S)
α = {X ∈ g|Ad s(X) = α(s) ·X} (α ∈ X(S), α 6= 0).

Tập các đặc trưng không tầm thường của S xuất hiện trong phân tích trên của

biểu diễn phụ hợp được gọi là tập Φ(G,S) các nghiệm của G ứng với xuyến S. Nếu

T ⊃ S, mọi nghiệm của G ứng với T không tầm thường trên S đều xác định một
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nghiệm của G ứng với S. Nếu T là xuyến cực đại của G thì Φ(G, T ) được gọi là tập

các nghiệm của G (ứng với T ) và ký hiệu là Φ(G).

Định nghĩa 1.5.21 Cho G là một k-nhóm liên thông reductive.

(i) G được gọi là phân rã trên k nếu G có một xuyến con cực đại xác định và phân

rã trên k;

(ii) G được gọi là đẳng hướng trên k, nếu G có xuyến con chiều ≥ 1 xác định và

phân rã trên k.

Ví dụ. Cho F là một dạng toàn phương không suy biến trên k-không gian véctơ V

có các hệ tử thuộc k, gọi G = O(F ) là nhóm trực giao của F. Khi đó, nhóm G không

đẳng hướng trên k nếu và chỉ nếu F không biểu diễn 0 trên k, tức là Vk không có

véctơ đẳng hướng khác 0. Thật vậy, nếu v là một véctơ đẳng hướng khác 0, thì tồn

tại một mặt phẳng hyperbolic chứa v và có thể chọn được cơ sở của V sao cho dạng

toàn phương có dạng

F (x1, . . . , xn) = x1x2 + F ′(x3, . . . , xn).

Với λ ∈ (k̄)∗, ta xét phép biến đổi

x′1 = λx1, x
′
2 = λ−1x2, x

′
i = xi (i ≥ 3).

Tập các phép biến đổi đó lập thành một xuyến của G phân rã trên k. Ngược lại,

nếu có xuyến S của G xác định và phân rã trên k, thì S chéo hóa được trên k, nên

tồn tại véctơ v ∈ Vk − {0} và một đặc trưng không tầm thường χ ∈ X(S), sao cho

s(v) = χ(s)v với mọi s ∈ S. Khi đó tồn tại s để χ(s) 6= ±1, mà F (v) = F (s(v)), ta

có F (v) = 0 và v là đẳng hướng.

Định nghĩa 1.5.22 Cho G là một nhóm liên thông reductive xác định trên k.

(i) Ta có các xuyến cực đại k-phân rã của G đều cùng số chiều, nó được gọi là k-hạng

(hay còn gọi là hạng tương đối) của G và ký hiệu là rkk(G).

(ii) Với S là một xuyến cực đại k-phân rã của G, mỗi phần tử của Φ(G,S) được gọi

là k-nghiệm, hoặc là nghiệm trên k. Ta ký hiệu Φ(G,S) là kΦ hoặc kΦ(G).

(iii) Ký hiệu Za là xuyến không đẳng hướng cực đại trong tâm của ZG(S). Tích

Za.DZG(S) được gọi là nhân không đẳng hướng của G.

Cho G là một nhóm liên thông reductive xác định trên k, kΦ là một hệ nghiệm

trên k của G xác định bởi xuyến S. Ta giả sử P là một k-nhóm con parabolic cực

tiểu và đặt U = Ru(P ), kΦ
+ là tập các k-nghiệm dương tương ứng với P , k∆ là tập
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các k-nghiệm đơn và là một cơ sở của kΦ
+. Nếu Θ là một tập con của k∆, ký hiệu

SΘ là thành phần liên thông của
⋂
α∈Θ Kerα. Ta nhắc lại kết quả sau.

Định lý 1.5.23 (Xem [4, 6.5]) (i) Với ký hiệu trên, SΘ là một xuyến k-phân rã, có

số chiều là rkk(G)− Card(Θ). Ký hiệu PΘ cho k-nhóm con của G sinh bởi ZG(SΘ)

và U (PΘ còn gọi là k-nhóm con parabolic chuẩn xác định bởi Θ). Nhóm con này

được viết thành tích nửa trực tiếp ZG(SΘ) · UΘ, với UΘ = Ru(PΘ).

(ii) Mỗi k-nhóm con parabolic của G đều liên hợp trên k với một và chỉ một k-nhóm

con parabolic chuẩn. Đặc biệt, nếu hai k-nhóm con parabolic liên hợp trên k̄, chúng

cũng liên hợp trên k.

Chú ý rằng nếu Θ = ∅ ta nhận được nhóm con P∅ là nhóm con parabolic cực tiểu;

khi Θ = k∆ ta nhận được PΘ = G. Nếu P là k-nhóm con parabolic của G thì ta có

phân tích P = ZG(S).Ru(P ), với S là một k-xuyến con phân rã nào đó của G (xem

[3, 20.9; 20.4]) và Ru(P ) là k-nhóm con lũy đơn của G phân rã trên k (xem [50]).

Định nghĩa 1.5.24 (i) Một k-nhóm đại số tuyến tính liên thông G được gọi là phân

rã trên k (hay k-phân rã), nếu căn lũy đơn Ru(G) xác định và phân rã trên k và

nhóm reductive G/Ru(G) xác định và phân rã trên k.

(ii) Một k-nhóm đại số tuyến tính G được gọi là tựa phân rã trên k (k-quasi-split)

nếu Ru(G) xác định trên k và G/Ru(G) có một nhóm con Borel xác định trên k.

5. Hạn chế vô hướng của Weil (xem [31, Ch.2]).

Định nghĩa 1.5.25 Cho k là một trường, L/k là một mở rộng hữu hạn tách được

của k, G là một nhóm đại số xác định trên L. Một k-nhóm đại số G′ được xác định

bởi G′(A) = G(L⊗k A) với mỗi k-đại số A, được gọi là hạn chế vô hướng (hạn chế

Weil) của G từ L tới k và ta ký hiệu G′ = RL/k(G).

Trong trường hợp G = Gm,L, ánh xạ chuẩn N : L∗ → k∗ xác định một cấu xạ

nhóm đại số ϕ : RL/k(G)→ Gm,k . Hạt nhân Ker(ϕ) được ký hiệu là R
(1)
L/k(Gm).

Định nghĩa 1.5.26 Một k-xuyến T được gọi là một k-xuyến cảm sinh nếu nó đẳng

cấu trên k với một tích trực tiếp các nhóm dạng RL/k(Gm) với L là mở rộng tách

được hữu hạn của k.

1.6 Phân loại nhóm đơn

Sau đây chúng tôi sẽ nhắc lại một cách vắn tắt một số khái niệm về lý thuyết chỉ

dẫn của Tits (Tits index) và một số khái niệm liên quan, các kiến thức được trích
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từ các tài liệu [45]; [40, Ch. 15-17].

Định nghĩa 1.6.1 Cho k là một trường, G là một nhóm reductive liên thông xác

định trên k. Ta gọi G là k-hầu đơn nếu mọi k-nhóm con đóng chuẩn tắc thực sự

của G là hữu hạn (do đó nằm trong tâm). G được gọi là hầu đơn tuyệt đối nếu G là

k̄-hầu đơn.

Người ta biết rằng, mỗi nhóm đại số nửa đơn xác định trên một trường k là tích

hầu trực tiếp các k-nhóm đại số k-hầu đơn, và mỗi k-nhóm đại số k-hầu đơn là hạn

chế Weil của một nhóm đại số hầu đơn tuyệt đối. Sau này ta sẽ nói nhóm đại số

hầu đơn tuyệt đối một cách ngắn gọn là nhóm hầu đơn.

Mỗi nhóm hầu đơn tuyệt đối sẽ có một sơ đồ Dynkin liên thông, và một sơ đồ

Dynkin là liên thông khi và chỉ khi nó có một trong các dạng An,Bn,Cn,Dn,E6,

E7,E8,F4,G2.

Cho G là một nhóm hầu đơn tuyệt đối xác định trên k. Cho T là một k-xuyến

cực đại của G. Giả sử T chứa một k-xuyến k-phân rã cực đại S của G. Ký hiệu

Φ = Φ(T,G) là hệ nghiệm của G đối với T , ∆ là một cơ sở các nghiệm đơn của Φ

và ∆0 là hệ con gồm các nghiệm đơn triệt tiêu trên S. Ký hiệu Γ = Gal(ks/k) là

nhóm Galois tuyệt đối. Với mỗi γ ∈ Γ, γ(∆) là một cơ sở khác của Φ, do đó có duy

nhất một phần tử wγ ∈ W (Φ) (nhóm Weyl của Φ) sao cho wγ ◦ γ(∆) = ∆. Như vậy

ta nhận được một tác động gọi là tác động ∗ (∗-action) của Γ lên ∆. Khi tác động
∗ của Γ lên ∆ là tầm thường, G được gọi là kiểu trong (inner type) và khi tác động

là không tầm thường, G được gọi là kiểu ngoài (outer type).

Định nghĩa 1.6.2 Ta sẽ gọi k-chỉ dẫn Tits của nhóm G là sơ đồ bao gồm: Tập ∆

với sơ đồ Dynkin của G, tập ∆0 và tác động ∗ của Γ trên ∆. Tập ∆ \∆0 được phân

hoạch thành các Γ-quỹ đạo rời nhau, ký hiệu là Ωi, i = 1, . . . , r. Trên sơ đồ Dynkin

của ∆, người ta khoanh tròn các Γ-quỹ đạo Ωi, i = 1, . . . , r tạo thành các khuyên.

Tập ∆ với tác động ∗ của Γ và cách thể hiện các Γ-quỹ đạo trên ∆ \ ∆0 bởi các

khuyên lập thành chỉ dẫn Tits của G trên k và ký hiệu là ∆(G, k).

Cũng chú ý thêm rằng, tập ∆0 chính là hệ nghiệm đơn của DZG(S) (với xuyến

cực đại T ∩DZG(S)). Đồng thời, DZG(S) được gọi là nhân không đẳng hướng nửa

đơn của G và sơ đồ Dynkin của nó có được từ chỉ dẫn Tits của G sau khi bỏ đi mọi

đỉnh được khuyên. Đồng thời ta còn có kết quả, nhóm hầu đơn tuyệt đối G là tựa

phân rã trên k nếu và chỉ nếu trên k-chỉ dẫn Tits của G, tập ∆0 = ∅, và G là phân

rã trên k nếu và chỉ nếu ∆0 = ∅ và mỗi đỉnh đều là một khuyên (xem [45, 2.3]).



24

Chú ý 1.6.3 Sau đây ta sẽ dùng ký hiệu gX t
n,r để biểu thị một k-chỉ dẫn Tits của

G như sau.

(1) X là một trong các chữ cái A, B, C, D, E, F, G.

(2) Số n (tương ứng r) là hạng (tương ứng hạng tương đối) của nhóm G; nói cách

khác chúng bằng số tất cả các đỉnh (tương ứng số tất cả các khuyên) trên sơ đồ

Dynkin của G.

(3) Ký hiệu ΓX là nhóm con tất cả các phần tử của Γ tác động (tác động ∗) tầm

thường lên sơ đồ Dynkin. Khi đó ΓX là nhóm con chuẩn tắc của Γ có chỉ số g hữu

hạn, g chính bằng cấp của ảnh của Γ trong nhóm các tự đẳng cấu của sơ đồ Dynkin.

Chú ý rằng g = 1 trong trường hợp sơ đồ chỉ có tự đẳng cấu tầm thường và ta sẽ

không viết g trong trường hợp này.

(4) t là số nguyên dương được xác định như sau:

- Nếu X là một trong các chữ cái A, B, C, D (nhóm tương ứng là dạng kinh điển)

thì t là bậc của một đại số chia nào đó (lúc đó sẽ được ký hiệu là (d)) xuất hiện

trong định nghĩa của dạng toàn phương, hecmit, phản hecmit tương ứng;

- Nếu X là một trong các chữ cái E, F, G thì t là số chiều của nhân không đẳng

hướng của nhóm đã cho.

Ví dụ. Trên R ta có nhóm đại số G với chỉ dẫn Tits (dạng E28
8,4) như sau.

s sk sk sk
α7 α8α6

ssk
α1 α4 α5α3

s
s
α2

Trong sơ đồ trên, ∆ = {α1, . . . , α8}, ∆0 = {α2, α3, α4, α5}. Tác động ∗ của Γ giữ

nguyên các phần tử α1, α6, α7, α8. Nhân không đẳng hướng của G trong trường hợp

này là nhóm hầu đơn dạng D4 với hệ nghiệm là {α2, α3, α4, α5}.

Định nghĩa 1.6.4 Mỗi dạng toàn phương, hecmit hoặc phản hecmit h sẽ xác định

một nhóm đại số dạng kinh điển. Ta nói h là dạng kiểu A (tương ứng B, C, D) nếu

nhóm đại số các phép biến đổi tuyến tính với định thức bằng 1 bảo toàn h có sơ đồ

Dynkin dạng A (tương ứng B,C,D)

Ví dụ. Cho h là một dạng toàn phương với 2n biến, n ≥ 4. Nhóm đại số các phép

biến đổi tuyến tính bảo toàn h với định thức bằng 1 là nhóm SO2n(h), nó là nhóm

đại số dạng Dn. Khi đó h là dạng kiểu Dn.
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Ví dụ. Cho D là một thể quaternion trên một trường k, J là phép đối hợp

chuẩn tắc của D, λ1, . . . , λn là các phần tử khác 0 của trường k. Dạng hecmit

h = λ1x1x
J
1 + · · · + λnxnx

J
n có nhóm các phép biến đổi tuyến tính bảo toàn h là

nhóm Un(h), nó là nhóm đại số dạng Cn. Như vậy h là dạng kiểu Cn.

1.7 Đối đồng điều Galoa và đối đồng điều phẳng

Chúng tôi muốn trình bày tóm tắt một số khái niệm về đối đồng điều Galoa của

một nhóm (không giao hoán) và đối đồng điều phẳng. Các kiến thức được trình bày

ở đây được tham khảo từ tài liệu [37], [38] và [31].

Đối đồng điều Galoa. Cho Γ là nhóm hầu hữu hạn (tức là một nhóm tôpô mà

là giới hạn xạ ảnh của các nhóm hữu hạn với tô pô rời rạc). Chẳng hạn, chúng ta

thường xuyên xét trường hợp Γ là nhóm Galoa Gal(E/k) của một mở rộng Galoa

E/k.

Định nghĩa 1.7.1 1) Một Γ-tập E là một không gian tôpô rời rạc E mà trên đó

Γ tác động một cách liên tục. Cho E,E ′ là hai Γ-tập. Ánh xạ f : E → E ′ được

gọi là một Γ-cấu xạ nếu f tương thích với tác động của Γ lên E và E ′ (tức là

f(sx) = s(f(x))), với mọi x ∈ E, và với mọi s ∈ Γ.

Một Γ-nhóm A là một nhóm và là Γ-tập với cấu trúc nhóm tương thích với tác

động của Γ, tức là, s(xy) = sx sy với mọi x, y ∈ A và mọi s ∈ Γ.

Với E là một Γ-tập, ta đặt H0(Γ, E) = EΓ = {x ∈ E| sx = x,∀s ∈ G}. Khi E là

một Γ-nhóm thì H0(Γ, E) cũng là một Γ-nhóm

Với A là một Γ-nhóm, ta gọi một 1-đối xích với giá trị trong A là một ánh xạ liên

tục s 7→ as từ Γ vào A thỏa mãn điều kiện

ast = as
sat ∀s, t ∈ Γ.

Kí hiệu Z1(Γ, A) là tập các 1-đối xích. Hai 1-đối xích a, a′ được gọi là đối đồng điều

với nhau nếu tồn tại b ∈ A sao cho a′s = b−1as
sb với mọi s ∈ Γ. Đây là một quan

hệ tương đương trong Z1(Γ, A). Tập thương theo quan hệ tương đương này được kí

hiệu là H1(Γ, A) và được gọi là tập đối đồng điều Galoa bậc 1 của Γ trong A. Tập

này có một phần tử được đánh dấu (còn gọi là phần tử không) chính là lớp tương

đương của 1-đối xích đơn vị s 7→ 1.

Chú ý rằng, các tập đối đồng điều H0(Γ, A),H1(Γ, A) có tính hàm tử theo A. Khi

Γ-nhóm A là giao hoán, ta có thể định nghĩa nhóm đối đồng điều H i(Γ, A), với mọi

i ≥ 0, nhờ vào đối chu trình như sau.
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Cho A là một Γ-mođun. Ta ký hiệu Cn(Γ, A) là tập các ánh xạ liên tục từ Γn vào

A và đặt

d : Cn(Γ, A)→ Cn+1(Γ, A),

xác định bởi công thức:

df (s1, . . . , sn+1) =

s1f(s2, . . . , sn+1) +
n∑
i=1

(−1)if(s1, . . . , sisi+1, . . . , sn+1) + (−1)n+1f(s1, . . . , sn).

Khi đó ta nhận được phức

0→ C0(Γ, A)→ C1(Γ, A)→ C2(Γ, A) · · · , (quy ước C0(Γ, A) = AΓ).

Các nhóm đối đồng điều của phức trên, ký hiệu Hi(Γ, A), được gọi là nhóm đối đồng

điều của Γ với hệ tử trong A.

Tiếp theo ta ký hiệu G là một nhóm đại số tuyến tính xác định trên một trường

k.

Định nghĩa 1.7.2 Giả sử L/k là một mở rộng Galoa (có thể vô hạn) của k. Khi đó

có một tác động tự nhiên, liên tục của Gal(L/k) lên nhóm các L-điểm hữu tỉ G(L).

Khi đó ta có thể định nghĩa Hq(Gal(L/k), G(L)) (luôn xét q = 0, 1 nếu G không

giao hoán). Ta ký hiệu Hq(k,G) = Hq(Gal(ks/k), G(ks)).

Định nghĩa 1.7.3 (1) Một G-đa tạp, hay một G-không gian là một đa tạp X trên

đó có tác động của G sao cho tác động này là một cấu xạ đa tạp. Ngoài ra, nếu G

là một k-nhóm, X là một k-đa tạp thì X được gọi là G-không gian trên k nếu như

cấu xạ tác động được xác định trên k.

(2) Một không gian thuần nhất chính của G trên k là một không gian thuần nhất

X của G trên k sao cho tác động cấu xạ của G trên X là tác động truyền dẫn đơn.

Một ví dụ X = G trong đó G tác động lên chính nó bởi dịch chuyển trái là một

không gian thuần nhất chính. Ta cũng biết rằng (xem [40, 12.3.1]) một G-không

gian thuần nhất chính X trên k là đẳng cấu với G trên k nếu và chỉ nếu X(k) 6= ∅.
Ta ký hiệu Σ là tập tất cả các lớp k-đẳng cấu của các không gian thuần nhất chính

của G trên k. Khi đó ta có một song ánh từ tập Σ lên tập H1(k,G) sao cho lớp của

G ứng với phần tử được đánh dấu của H1(k,G) ([40, Prop. 12.3.2]).

Bây giờ, giả sử φ : H → G là một đồng cấu các k-nhóm. Khi đó theo định nghĩa

ta có ánh xạ cảm sinh φi : Hi(k,H) → Hi(k,G) đưa phần tử không thành phần tử
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không. Như cách xây dựng trong [37, Prop. 36, Prop. 38], với một dãy khớp ngắn

các k-nhóm đại số tuyến tính

1→ G′ → G→ G”→ 1,

ta có dãy khớp dài đối đồng điều Galoa liên kết với dãy khớp ngắn đó như sau:

1→ G′(k)→ G(k)→ G”(k)
δ→ H1(k,G′)→ H1(k,G)→ H1(k,G”).

Nếu ngoài ra G′ ⊆ Z(G) thì ta có dãy khớp dài

1→ G′(k)→ G(k)→ G”(k)
δ→ H1(k,G′)→ H1(k,G)→ H1(k,G”)

∆→ H2(k,G′).

Đối đồng điều phẳng. Trước hết ta nhắc lại khái niệm lược đồ nhóm afin (Xem

[49]). Cho k là một trường, một lược đồ nhóm affine đại số trên k là một hàm tử

biểu diễn được G từ phạm trù các k-đại số giao hoán sang phạm trù các nhóm, tức

là tồn tại một k-đại số giao hoán A hữu hạn sinh, và G(R) = Homk(A,R), một cách

hàm tử theo k-đại số giao hoán R. Theo Bổ đề Yoneda, nếu G biểu diễn bởi A thì A

là duy nhất sai khác đẳng cấu, được ký hiệu là k[G] gọi là vành tọa độ của G. Một

đồng cấu giữa các lược đồ k-nhóm afin là một phép biến đổi tự nhiên giữa các hàm

tử G→ H sao cho với mọi k-đại số R, ta có G(R)→ H(R) là đồng cấu nhóm.

Tiếp theo, giả sử A là một k-đại số hữu hạn chiều và B là một A-đại số đồng thời

cũng là một đại số hữu hạn chiều trên k. Cho G là một tiền bó trên k. Ta xét A-đại

số

B ⊗A . . .⊗A B = ⊗rAB, r = 1, 2, · · ·

Với mỗi r ≥ 1, ta có r + 1 đồng cấu A-đại số từ ⊗rAB đến ⊗r+1
A B, được cho bởi

δ0 : b0 ⊗ . . .⊗ br−1 → 1⊗ b0 ⊗ . . .⊗ br−1

δj : b0 ⊗ . . .⊗ br−1 → b0 ⊗ . . .⊗ bj−1 ⊗ 1⊗ bj ⊗ . . .⊗ br−1,

với 1 ≤ j ≤ r − 1,

δr : b0 ⊗ . . .⊗ br−1 → b0 ⊗ . . .⊗ br−1 ⊗ 1.

Do đó ta có các ánh xạ cảm sinh

G(δi) : G(⊗rAB)→ G(⊗r+1
A B), với i = 0, 1, · · · , r.

Bằng cách đặt δr−1(G) =
∑r

i=0(−1)iG(δi) và đặt Cr(B/A,G) = G(⊗r+1
A B), ta thu

được dãy

0→ C0(B/A,G)
δ0(G)−−−→ C1(B/A,G)→ . . .

là một phức. Các nhóm đối đồng điều của phức này, kí hiệu là Hr(B/A,G), được gọi

là các nhóm đối đồng điều phẳng (hay còn gọi là nhóm đối đồng điều Cech) của G
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đối với B/A. Chú ý rằng nếu G là một bó và B là một A-đại số phẳng trung thành

thì H0(B/A,G) = G(A).

Trong Luận án, ta chỉ xét trường hợp A = k, B = K, trong đó K là một mở rộng

hữu hạn của k và G là một k-lược đồ nhóm đại số afin. Ta cố định một mở rộng đại

số E của k. Với r cho trước, họ các nhóm G(⊗rkK) (được xác định bằng cách cho

K chạy trên họ các mở rộng trường hữu hạn được chứa trong E) là một hệ thuận.

Giới hạn thuận của nó được xác định chính là G(⊗rkE). Với các định nghĩa như trên

ta có thể thành lập phức

0→ C0(E/k,G)
δ0(G)−−−→ C1(E/k,G)→ . . .

và lấy các nhóm đối đồng điều của nó. Chúng được kí hiệu là Hr(E/k,G), và được

gọi là các nhóm đối đồng điều phẳng bậc r của G theo E/k. Nếu K ⊆ L, các ánh

xạ Cr(K/k,G)→ Cr(L/k,G) cảm sinh các ánh xạ Hr(K/k,G)→ Hr(L/k,G). Khi

E = k, ta gọi là nhóm đối đồng điều phẳng bậc r của G và được ký hiệu là Hr
flat(k,G).

Nếu G là một k-lược đồ nhóm afin trơn (k[G] ⊗ k̄ là thu gọn, cũng có nghĩa G

là k-nhóm đại số), ta có thể định nghĩa và sử dụng khái niệm đối đồng điều Galoa.

Tuy nhiên, khi G là không trơn ta phải sử dụng khái niệm đối đồng điều phẳng. Ta

có mối quan hệ giữa đối đồng điều Galoa và đối đồng điều phẳng qua kết quả đã

biết sau.

Mệnh đề 1.7.4 (Xem [38, Prop. 5; Thm. 1]) 1) Cho G là k-lược đồ nhóm đại số

afin, K/k là một mở rộng Galoa. Khi đó

Hr(K/k,G) ' Hr(Gal(K/k), G(K)), với r ≥ 0.

2) Cho G là một k-lược đồ nhóm afin trơn. Khi đó

Hr
flat(k,G) ' Hr(k,G), với r ≥ 0.

Ngoài ra, theo [49, 18.1] ta cũng có: với một dãy khớp ngắn các k-lược đồ nhóm

afin

1→ G′ → G→ G”→ 1,

ta có dãy khớp dài đối đồng điều phẳng liên kết như sau:

1→ G′(k)→ G(k)→ G”(k)
δ→ H1

flat(k,G
′)→ H1

flat(k,G)→ H1
flat(k,G”).

Nếu G′ ⊆ Z(G) thì ta có dãy khớp dài

1→ G′(k)→ G(k)→ G”(k)
δ→ H1

flat(k,G
′)→ H1

flat(k,G)

→ H1
flat(k,G”)

∆→ H2
flat(k,G

′).
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Định nghĩa 1.7.5 Cho k là một trường toàn cục, G là một nhóm đại số tuyến tính

xác định trên k.

(i) Với mỗi chốn v của k, ta có ánh xạ tự nhiên

rv : Hn(k,G) −→ Hn(kv, G),

từ đó ta có ánh xạ tích

rn : Hn(k,G) −→
∏
v

Hn(kv, G)

được gọi là ánh xạ địa phương hóa của G.

(ii) Ta gọi hạt nhân của rn là hạt nhân Shafarevich-Tate của G và ký hiệu là Xn(G).

(iii) Nếu Xn(G) = 0, thì ta nói G thỏa mãn nguyên lý Hasse cho đối đồng điều bậc

n.

Mệnh đề 1.7.6 Cho k là một trường, ta có các khẳng định sau đây.

(i) (Định lý Hilbert 90 [31, Lem. 2.2]) Nếu T là một k-xuyến phân rã trên k thì

H1(k, T ) = 0;

(ii) ([31, Lem. 2.7])) Nếu U là k-một nhóm lũy đơn phân rã trên k thì H1(k, U) = 0.

(iii) ([30, Thm. 14.2]) H2(k,Gm) ∼= Br(k).

Bổ đề 1.7.7 (Bổ đề Shapiro [31, Prop. 1.7]). Cho k là một trường, L/k là một mở

rộng tách được hữu hạn và G là nhóm đại số tuyến tính xác định trên L. Khi đó ta

có đẳng cấu

Hn(k,RL/k(G)) ∼= Hn(L,G).



Chương 2

Một số tính chất phân rã và nguyên

lý địa phương-toàn cục

Trong chương này chúng tôi trình bày những nghiên cứu về nguyên lý địa phương-

toàn cục cho tính chất phân rã của nhóm đại số tuyến tính liên thông trên trường

toàn cục. Nghiên cứu được bắt đầu từ những trường hợp đặc biệt là: nhóm tuyến

tính liên thông giải được (xuyến đại số, nhóm lũy đơn); nhóm reductive liên thông;

tổng quát đến tính chất phân rã của nhóm đại số tuyến tính liên thông và mở rộng

hơn đến tính chất tựa phân rã.

Trong cả chương này chúng ta luôn ký hiệu k là một trường toàn cục, V = Vk là

tập các chốn của k. Các nhóm đại số ta nhắc đến trong chương này đều là các nhóm

đại số tuyến tính.

2.1 Nguyên lý địa phương-toàn cục cho tính chất phân rã

của nhóm giải được

Lớp nhóm đầu tiên ta xét là nhóm giải được. Theo B. Conrad (trong [10]), với

một k-nhóm liên thông giải được G, tồn tại duy nhất một nhóm con chuẩn tắc liên

thông cực đại phân rã trên k. Nếu ký hiệu nhóm này là Gsplit thì G là phân rã trên

k nếu và chỉ nếu G = Gsplit. Chúng tôi có kết quả sau.

Định lý 2.1.1 Cho k là một trường toàn cục và G là một k-nhóm liên thông giải

được. Khi đó G là phân rã trên k nếu và chỉ nếu G phân rã trên kv với mọi v ∈ V.

Để chứng minh Định lý 2.1.1, ta cần hai kết quả sau:

Bổ đề 2.1.2 ([10, Thm. 5.4]) Cho k là một trường bất kỳ, G là một k-nhóm đại số

liên thông giải được. Khi đó G/Gsplit là một mở rộng tâm của một nhóm lũy đơn

30
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k-xoắn U bởi một xuyến T không đẳng hướng trên k.

Bổ đề 2.1.3 ([10, Thm. 5.7]) Cho k là một trường bất kỳ. Giả sử U là một nhóm

lũy đơn k-phân rã, T là một k-nhóm đại số chéo hóa được. Khi đó mỗi dãy khớp

1→ T → H → U → 1

đều là chẻ ra, tức là ta có H = T × U.

Chứng minh Định lý 2.1.1. Trước tiên ta có nhận xét rằng nếu G1 là một k-nhóm

con chuẩn tắc của nhóm G (liên thông giải được) thì G là k-phân rã nếu và chỉ nếu

G1 và G/G1 là k-phân rã.

Theo giả thiết, G là kv-phân rã với mọi v, tức là H = G/Gsplit là phân rã trên

kv với mọi v. Áp dụng Bổ đề 2.1.2, H là một mở rộng tâm của một k-nhóm lũy

đơn k-xoắn U bởi một k-xuyến T không đẳng hướng trên k. Theo giả thiết, T và

U phân rã trên kv với mọi v ∈ V . Vì thế, áp dụng Bổ đề 2.1.3 ta có H = T × U là

một tích trực tiếp của xuyến cực đại và căn lũy đơn, các nhóm đều xác định trên

trường toàn cục k. Để chứng minh G phân rã trên k, theo nhận xét trên, ta chỉ cần

chứng minh H(= G/Gsplit) phân rã trên k, tức là ta cần chứng minh T, U phân rã

trên k (khi đó ta cũng suy ra T = U = H = 1). Vậy ta đưa về việc xét hai trường

hợp: xuyến và nhóm lũy đơn.

Trường hợp 1: Xuyến.

Cho T là một k-xuyến. Khi đó ta biết rằng T = Ta.Ts (Mệnh đề 1.5.11) trong đó

Ta là xuyến con không đẳng hướng trên k và Ts là xuyến con phân rã trên k. Vì thế,

với mỗi v, T là phân rã trên kv tương đương Ta phân rã trên kv. Không giảm tổng

quát, ta có thể giả sử rằng T = Ta là không đẳng hướng trên k. Giả sử dim(T ) > 0.

Cho L/k là mở rộng Galoa tối tiểu trong đó T phân rã trên L, và cho Γ là nhóm

Galoa của mở rộng. Tại mỗi chốn v của k, cho w là một mở rộng của v lên L, Lw là

bao đầy đủ của L tại w. Gọi Γv là nhóm phân rã của v, khi đó Γv = Gal(Lw/kv) ⊂ Γ.

Ta sẽ sử dụng Định lý về độ trù mật của Chebotarev:

Định lý 2.1.4 (Chebotarev, xem [22, Ch. V]) Với mỗi phần tử tùy ý s ∈ Γ, luôn

tồn tại vô hạn các chốn v sao cho s liên hợp với một phần tử sv ∈ Γv.

Vì T là một xuyến không đẳng hướng trên k, nên với mỗi đặc trưng không tầm

thường χ ∈ X(T ) (χ 6= 1) tồn tại s ∈ Γ sao cho sχ 6= χ. Ta lấy v như trong Định lý

2.1.4, khi đó tồn tại sv ∈ Γv, t ∈ Γ sao cho s = t−1svt. Ta có sv 6= 1, và sχ 6= χ nên

nếu đặt χ1 = tχ ∈ X(T ) thì sv(χ1) 6= χ1, suy ra χ1 không xác định trên kv, tức là,
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T không là kv-phân rã, điều này là mâu thuẫn với giả thiết rằng dim(T ) > 0 và T

là kv-phân rã. Do đó dim(T ) = 0, tức là T = (1) và ta có điều cần chứng minh.

Trường hợp 2: Nhóm lũy đơn.

Cho U là một k-nhóm lũy đơn liên thông. Nếu k là một trường có đặc số 0, thì

ta đã biết rằng U là k-phân rã (Định lý 1.5.13), như vậy ta có thể giả sử rằng k là

một trường hàm toàn cục. Theo lý thuyết của Tits, ta có kết quả sau.

Mệnh đề 2.1.5 ([10, Thm. 3.7]) Tồn tại một nhóm con k-phân rã chuẩn tắc liên

thông lớn nhất của U , ký hiệu là Ud, sao cho Uw = U/Ud không có nhóm con k-phân

rã không tầm thường, tức là Uw là nhóm k-xoắn.

Mặt khác theo J. Oesterlé ta có mệnh đề sau.

Mệnh đề 2.1.6 (Xem [51, Ch. V]) Nếu H là nhóm k-xoắn thì H(kv) là compact và

H cũng là kv-xoắn với mọi v ∈ V .

Áp dụng và ký hiệu như Mệnh đề 2.1.5, ta có nếu Uw 6= (1) thì do Uw là k-xoắn

nên theo Mệnh đề 2.1.6, Uw cũng là kv-xoắn với mọi v. Điều này mâu thuẫn với giả

thiết U phân rã trên kv với mọi v. Vậy Uw = (1), và ta có điều phải chứng minh.

�

2.2 Nguyên lý địa phương-toàn cục cho tính chất phân rã

của nhóm reductive

Chúng tôi có nguyên lý địa phương-toàn cục sau đây cho tính phân rã của nhóm

liên thông reductive.

Định lý 2.2.1 Cho k là trường toàn cục và G là k-nhóm reductive liên thông. Khi

đó G là phân rã trên k nếu và chỉ nếu G cũng phân rã trên kv, với mọi v ∈ V .

Chúng tôi đưa ra hai cách chứng minh cho Định lý này. Chứng minh thứ nhất

được trình bày dưới đây bằng cách sử dụng các tính chất về số học và đối đồng điều

của trường toàn cục, sự phân loại nhóm đại số nửa đơn của Tits (trong [45]). Chứng

minh thứ hai sử dụng kết quả của Prasad - Rapinchuk ([32]) và N.Q.Thắng ([44])

và áp dụng nguyên lý địa phương-toàn cục cho không gian thuần nhất sẽ được trình

bày trong Mục 3.3 của Chương 3.

Ta cần sử dụng kết quả sau của Harder:
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Định lý 2.2.2 ([54, Korollar 1]) Nếu G là nhóm hầu đơn tuyệt đối có kiểu khác A,

xác định trên trường hàm toàn cục k, thì G là đẳng hướng trên k (tức là G có xuyến

con chiều ≥ 1 xác định và phân rã trên k).

Chứng minh thứ nhất của Định lý 2.2.1. Lấy G là một nhóm liên thông reductive

xác định trên trường k. Theo Định lý 1.5.18 ta có G = T.H là một tích hầu trực

tiếp, trong đó T là xuyến (tâm liên thông) của G và H = (G,G) là nửa đơn. Vì vậy

G là phân rã trên một trường K (với K ⊇ k) nếu và chỉ nếu T và H là phân rã trên

K. Như vậy chứng minh lại được đưa về trường hợp xuyến, mà nó đã được chứng

minh ở trên (Mục 2.1), và trường hợp nhóm nửa đơn.

Bây giờ ta giả sử rằng G là k-nhóm đại số nửa đơn. Cho G̃ là phủ đơn liên của

G. Khi đó G̃ là một k-nhóm, G là k-phân rã nếu và chỉ nếu G̃ cũng là k-phân rã,

nên ta có thể giả sử rằng G = G̃ là k-nhóm đơn liên nửa đơn. Khi đó, G̃ có phân

tích duy nhất thành một tích trực tiếp

G̃ = G̃1 × . . .× G̃n

với các G̃i là các k-nhóm k-hầu đơn. Ta biết rằng có các mở rộng hữu hạn tách được

Li/k sao cho G̃i = RLi/k(Q̃i), với mỗi Q̃i là các Li-nhóm hầu đơn tuyệt đối (xem

[45, 3.1.2]). Do đó bài toán được đưa về trường hợp nhóm hầu đơn tuyệt đối xác

định trên k.

Như vậy, ta giả sử rằng G là nhóm hầu đơn tuyệt đối xác định trên trường toàn

cục k và ta sẽ dùng sơ đồ Dynkin của G theo ký hiệu và phân loại của Tits [45].

Các khái niệm về chỉ dẫn Tits và các ký hiệu khác có liên quan của các dạng nhóm

sẽ được dùng dưới đây, được sử dụng theo các tài liệu [45], [40, Ch. 15-17]. Nhắc lại

rằng ∆(G, k) là chỉ dẫn Tits của G trên k: Nhóm Γ tác động lên hệ nghiệm đơn ∆

bởi tác động ∗, các ∗-quỹ đạo trên ∆ \∆0 được ký hiệu Ωi, i = 1, . . . , r và ∆(G, k)d

là tập tất cả các đỉnh thuộc khuyên (tức là đỉnh đã được đánh dấu) của ∆(G, k).

(1) Chứng minh Định lý 2.2.1 cho các nhóm hầu đơn tuyệt đối dạng kinh

điển

Dưới đây, với mỗi trường hợp của nhóm hầu đơn tuyệt đối dạng kinh điển, ta sẽ

chọn một đại diện là một lớp đẳng giống thích hợp của G theo Tits ([45]).

(1a) Dạng 1An. Theo sự phân loại của Tits, khi nhóm G có dạng 1An, ta có

G(k) = SLr+1(D) (vớiD là đại số đơn tâm chia được bậc d trên k và d(r+1) = n+1).

Theo giả thiết, G là kv-phân rã, nghĩa là Dv := D⊗k kv là kv-phân rã với mọi v ∈ V .

Theo Định lý Brauer-Hasse-Noether, D là phân rã trên k, tức là n = r và G là phân
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rã trên k.

(1b) Dạng 2An. Giả sử rằng G không là k-phân rã. Khi đó (theo [45]) ta có

G(k) = SU(n+1)/d(D, f), trong đó D là một đại số đơn tâm bậc d trên k′ (k′ là mở

rộng bậc hai tách được của k), f là dạng hecmit không suy biến hạng (n+ 1)/d đối

với k′/k-phép đối hợp loại hai J trên D và f có chỉ số Witt là r. Cũng theo [45],

ta có d|n + 1 và 2rd ≤ n + 1. Vì G có kiểu ngoài nên ta có n ≥ 2. Giả thiết đã

cho G là phân rã trên kv với mọi v nên D ⊗ k′v là phân rã trên k′v, vì thế D cũng

là k′-phân rã, (tức là d = 1, D = k′). Trong trường hợp này, dạng hecmit f trên k′

có thể viết được dưới dạng f = a1x
J
1x
′
1 + · · · + an+1x

J
n+1x

′
n+1, ở đó ai ∈ k∗. Ta gọi

dạng toàn phương liên kết với f là g = a1(y2
1 − by2

2) + · · · + an+1(y2
2n+1 − by2

2n+2).

Vì dim(f) = n + 1 ≥ 3, nên dim(g) = 2(n + 1) ≥ 6. Dạng f có chỉ số Witt cực đại

trên kv với mọi v, điều này tương đương với g cũng có chỉ số Witt cực đại trên kv

với mọi v (áp dụng Mệnh đề 1.4.1). Do đó, theo Định lý Hasse-Minkowski (1.2.3),

ta có g có chỉ số Witt cực đại trên k, nên f cũng vậy. Do đó G là tựa phân rã trên

k, dạng 2An,r, với r = [(n+ 1)/2]. Lấy S là một xuyến k-phân rã cực đại của G. Khi

đó G là tựa phân rã trên k nên ta có T = ZG(S) là một k-xuyến cực đại của G. Vì

S cũng là kv-phân rã, nên với mỗi v ta có thể chọn một kv-xuyến Tv cực đại phân

rã trên kv của G, chứa S. Vì vậy Tv = T với mọi v, tức là T là kv-phân rã với mọi

v. Theo chứng minh trên, ta có T cũng là k-phân rã, tức là S = T và G là k-phân rã.

(1c) Dạng Bn. Cho G0 là nhóm phụ hợp của G. Trong trường hợp này G0(k) =

SO2n+1(f), với f là dạng toàn phương không suy biến trên k có chỉ số Witt r. Cũng

như trên, ta biết rằng f có chỉ số Witt cực đại trên kv với mọi v nên f cũng có chỉ

số Witt cực đại trên k (áp dụng Định lý Hasse-Minkowski), do đó G0 là k-phân rã,

vì thế G là k-phân rã.

(1d) Dạng Cn. Giả sử rằng G không là k-phân rã. Theo phân loại của Tits, ta có

G(k) = SU2n/d(D, f), trong đó D là một đại số chia trên k có bậc d; f là một dạng

hecmit không suy biến có chỉ số Witt r ứng với phép đối hợp loại một sao cho không

gian các phần tử J-bất biến có chiều dim(DJ) = d(d − 1)/2 (vì G không phân rã

nên ta có d ≥ 2). Hơn nữa, vì G là phân rã trên kv nên D ⊗ kv cũng phân rã trên

kv với mọi v, áp dụng Định lý Brauer-Hasse-Noether ta có D là k-phân rã và ta có

mâu thuẫn. Vậy G là phân rã trên k.

(1e) Dạng 1Dn,
2Dn. Theo [45], ta có G(k) = SU2n/d(D, f), trong đó f là dạng
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hecmit không suy biến trên đại số chia được D bậc d với phép đối hợp J loại 1 sao

cho không gian các phần tử J-bất biến DJ có chiều dim(DJ) = d(d+ 1)/2, f có biệt

thức 1 và có chỉ số Witt là r. Bằng lập luận tương tự như trường hợp Cn ta chỉ ra

được rằng D là k-phân rã, vì vậy D = k và d = 1. Khi đó f (là dạng toàn phương)

phải có chỉ số Witt cực đại theo Định lý Hasse-Minkowski. Ta suy ra G phân rã trên

k, hoặc G là tựa phân rã trên k và có dạng 2Dn. Tiếp theo, ta lập luận tương tự

như trường hợp dạng 2An+1 (bằng cách sử dụng một xuyến cực đại k-phân rã S),

ta suy ra G là phân rã trên k.

(1g) Dạng 3D4 hoặc 6D4 trong trường hợp k là trường số. Gọi K là mở rộng

cực tiểu của k, sao cho G là kiểu trong (inner type) trên K. Khi đó ta đã biết rằng

[K : k] = 3 hoặc 6 tùy theo giả thiết về dạng của G. Với mỗi chốn v của k, ta

ký hiệu Sv là tập tất cả các mở rộng w của v tới K. Vì G phân rã trên kv, nên

nó cũng phân rã trên Kw, với mọi w. Vì G là kiểu trong dạng 1D4 trên K, nên

từ trường hợp 1Dn ở trên, ta suy ra rằng G cũng phân rã trên K. Theo [53, Bổ

đề 4.1.2.2, p. 420] (cũng có thể xem trong [54, p. 136 - 137]), ta suy ra G là tựa

phân rã trên k. Nếu G không phân rã trên k, ta gọi S là xuyến cực đại k-phân

rã của G thì dim(S) = 2 và T = ZG(S) = S · Za, với Za là một xuyến không

đẳng hướng trên k có chiều 2. Vì Za là phân rã trên kv với mọi v, ta suy ra rằng

Za là k-phân rã, điều này mâu thuẫn với giả thiết của ta về S. Do đó G là k-phân rã.

(1h) Dạng 3D4 hoặc 6D4 trong trường hợp k là trường hàm. Theo Định lý

2.2.2 ta có G là đẳng hướng trên k. Vì vậy ta suy ra chỉ dẫn Tits của G là một trong

các sơ đồ sau.
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Lấy S là xuyến k-phân rã chiều 1 tương ứng với nghiệm α2, tức là S = S∆−{α2}. Khi

đó theo Tits ([45, 2.3]) ZG(S) = SH, trong đó H là một k-nhóm có sơ đồ Dynkin

A1 × A1 × A1. Vì H là kv-phân rã với mọi v, nên ta suy ra rằng H là phân rã trên

k, tức là, G là k-phân rã.

Vậy ta hoàn thành chứng minh cho các nhóm có dạng kinh điển.

(2) Chứng minh của Định lý 2.2.1 cho các nhóm hầu đơn tuyệt đối đặc

biệt có dạng E6, E7, E8, F4 và G2.

Trước hết ta cần một số kết quả chuẩn bị dưới đây.

Định lý 2.2.3 (Xem [31, Ch. VI, Thm. 26]) Cho k là một trường địa phương hoặc

một trường số thuần ảo và G là một k-nhóm hầu đơn, đơn liên dạng đặc biệt. Khi

đó G là nhóm đẳng hướng trên k.

Định lý 2.2.4 (Xem [31, Ch. VI, Lem. 31]) Cho k là một trường số, G là một k-

nhóm hầu đơn dạng đặc biệt E6, E7, E8. Nếu G là phân rã trên một mở rộng bậc

hai L của k thì G là nhóm đẳng hướng trên k.

Bổ đề 2.2.5 Cho k là một trường số, G là một k-nhóm hầu đơn dạng đặc biệt E6,

E7, E8. Nếu G là phân rã trên kv với mọi v thì G là nhóm đẳng hướng trên k.

Chứng minh Bổ đề 2.2.5 Nếu k là một trường số thuần ảo, ta có ngay kết luận theo

Định lý 2.2.3 Bây giờ ta giả sử
√
−1 6∈ k, và L = k(

√
−1) thì ta cũng có G là L-đẳng

hướng. Vì G phân rã trên kv với mọi v, nó cũng phân rã trên mọi bao đầy đủ Lw của

L, trong đó w là mở rộng v đến L. Vậy G là L-đẳng hướng và Lw-phân rã với mọi

w ∈ VL, ( VL ký hiệu cho tập tất cả các chốn của L). Theo phân loại của Tits ([45]),

ta biết rằng trong trường hợp này, nhóm G (đẳng hướng) có các dạng trên L như sau:

E6-series:
1E28

6,2,
1E16

6,2,
1E0

6,6,
2E35

6,1,
2E29

6,1,
2E16′

6,2,
2E16”

6,2 ,
2E2

6,4.

E7-series: E78
7,1, E66

7,1, E48
7,1, E31

7,2, E28
7,3, E9

7,4, E0
7,7.

E8-series: E133
8,1 , E91

8,1, E78
8,2, E66

8,2, E28
8,4, E0

8,8.

Ký hiệu S là xuyến cực đại L-phân rã của G. Theo Tits ([45]) ta có ZG(S) = S.Za.H,

trong đó Za.H là nhân không đẳng hướng của G (trên L). Từ đó ta có ba trường

hợp sau đây có thể xảy ra.
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a) Za là một L-nhóm không đẳng hướng chiều 1 trong các trường hợp 2E29
6,1,

2E16′

6,2,

b) Za có chiều 2 trong trường hợp 2E2
6,4 và

c) Za là tầm thường trong các trường hợp còn lại.

Ta chỉ xét trường hợp sau đây, các trường hợp khác được chứng minh tương tự.

Dạng 1E28
6,2. Chỉ dẫn Tits của G như sau

s sk
α6

ssk
α1 α4 α5α3

s
s
α2

Vậy ZG(S) = S.H, ở đó H là nhân không đẳng hướng hầu đơn dạng 1D4. Vì G

trở thành phân rã trên Lw, nên H cũng phân rã trên Lw, với mọi w. Do đó theo

trường hợp các nhóm dạng kinh điển đã chứng minh ta suy ra H là L-phân rã tức

là G là L-phân rã. Trong các trường hợp còn lại, H là L-nhóm nửa đơn, nó là tích

của các nhóm dạng kinh điển và H là phân rã trên Lw với mọi w. Theo phần trên,

H là L-phân rã, vậy G cũng là L-phân rã. Theo Định lý 2.2.4, G là k-đẳng hướng,

vậy bổ đề được chứng minh. �

(2a) Chứng minh của Định lý 2.2.1 cho các nhóm đặc biệt E6,E7,E8.

Theo giả thiết G là k-nhóm hầu đơn tuyệt đối. Theo Định lý 2.2.2 và Bổ đề 2.2.5,

G là k-đẳng hướng. Hơn nữa, vì G là nhóm đặc biệt dạng E6, E7, E8 nên lập luận

như trong chứng minh Bổ đề 2.2.5 (sử dụng nhân không đẳng hướng) ta suy ra rằng

G là phân rã trên k.

(2b) Chứng minh của Định lý 2.2.1 cho các nhóm đặc biệt F4,G2 trong

trường hợp k là một trường số.

(i) Các nhóm đặc biệt dạng G2: Cho G là một nhóm dạng G2 trên k. Khi đó ta biết

rằng (tham khảo [40, Ch. 17, 17.4]) tồn tại một đại số Caylay C chiều 8 sao cho

G ' Aut(C), nhóm các tự đẳng cấu của C. Gọi fG là dạng chuẩn liên kết với C, đó
là một dạng toàn phương không suy biến có 8 biến, và đó là một dạng Pfister nhân

tính (xem [33, p. 72]). Khi đó ta đã biết rằng trên một trường mở rộng L của k, ta
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có:

G là L-đẳng hướng⇔ G là L-phân rã

⇔ fG là L-đẳng hướng

⇔ fG có chỉ số Witt cực đại trên L.

Do đó theo Định lý Hasse-Minkowski cho dạng toàn phương trên trường toàn cục,

fG có chỉ số Witt cực đại trên k, tức là, G là k-phân rã.

(ii) Các nhóm đặc biệt dạng F4. Nếu G là đẳng hướng trên k, thì ta giả sử rằng G

có dạng F21
4,1 với chỉ dẫn Tits như sau.

skss
α1 α3 α4

=⇒
α2

s

Ta vẫn ký hiệu S là xuyến k-phân rã cực đại của G. Khi đó, theo [45, 2.3] ta có

ZG(S) = SH, với H là một k-nhóm nửa đơn không đẳng hướng dạng B3. Vì G là

kv-phân rã, nên H cũng là kv-phân rã với mọi v. Như trường hợp kinh điển, ta suy

ra rằng H là k-phân rã, tức là G cũng là phân rã trên k.

Bây giờ giả sử rằng G là không đẳng hướng trên k. Như trường hợp G2, ta cần

một mô tả chính xác của G. Ta đã biết rằng (xem [40, Sec. 17.6] và [45]) nếu G là

một k-nhóm dạng F4, thì G(k) = Aut(J), với J là một đại số Jordan đơn đặc biệt

trên k nhận được bằng cách sau đây (xem [40, Sec. 17.6], [20, Thm.6]).

Cố định một đại số (kết hợp) A đơn tâm có bậc 3 trên k và một phần tử µ ∈ k∗.
Ta ký hiệu NrdA/k và TrdA/k cho chuẩn thu gọn và vết thu gọn của A. Ta đặt

V = A0 ⊕ A1 ⊕ A2, với mỗi Ai đẳng cấu với A và đặt c = (1, 0, 0) ∈ V . Với

x = (a0, a1, a2) ∈ V , ta xét dạng lập phương sau

N(x) = NrdA/k(a0) + µNrdA/k(a1) + µ−1 NrdA/k(a2)− TrdA/k(a0a1a2).

Từ đó, ta xây dựng được một đại số Jordan đặc biệt, ký hiệu là J(A, µ), chi tiết

xem [20, Sec. 5] hoặc [40, Sec. 17.6]. Ta chỉ cần tính chất đặc biệt dưới đây của đại

số này.

Bổ đề 2.2.6 (xem [20, Thm.6], [40, Sec. 17.6]) Nhóm G là không đẳng hướng trên

k nếu và chỉ nếu đại số Jordan J(A, µ) là một đại số chia. Trường hợp sau xảy ra

nếu và chỉ nếu A là đại số chia và µ 6∈ NrdA/k(A
∗).
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Vì G là kv-phân rã, áp dụng bổ đề trên, ta có hoặc A⊗ kv là kv-phân rã, tức là,

A⊗ kv 'M3(kv), hoặc µ ∈ NrdA⊗kv/kv((A⊗ kv)∗). Nhưng nếu A⊗ kv là kv-phân rã,

ta sẽ có µ ∈ NrdA⊗kv/kv((A⊗ kv)∗). Vì vậy ta suy ra rằng µ ∈ NrdA⊗kv/kv((A⊗ kv)∗)
với mọi v. Áp dụng Định lý Hasse - Maass - Schilling (xem [33, p. 377]) ta cũng có

µ ∈ NrdA/k(A
∗), nhưng theo bổ đề trên, điều này không xảy ra. Vậy G là k-phân

rã, nên có điều phải chứng minh.

(2c) Chứng minh của Định lý 2.2.1 cho các nhóm đặc biệt F4,G2 trong

trường hợp k là trường hàm toàn cục.

Theo kết quả của Harder (Định lý 2.2.2), nếu G có dạng G2, thì G là k-đẳng

hướng nên cũng là k-phân rã (theo [40, Prop. 17.4.2]). Nếu G có dạng F4 và G

không là k-phân rã, thì G có dạng F21
4,1 với chỉ dẫn Tits dưới đây.

skss
α1 α3 α4

=⇒
α2

s

Theo đó G có xuyến k-phân rã cực đại S có chiều 1. Tương tự như trên, nhóm ZG(S)

có sự phân tích là ZG(S) = S.H, trong đó H là nhân không đẳng hướng dạng B3.

Vì H là kv-phân rã với mọi v, nên từ trường hợp các nhóm kinh điển ở trên, ta biết

rằng H là k-phân rã. Do đó G là k-phân rã. Như vậy ta đã hoàn thành chứng minh

của Định lý 2.2.1 �

2.3 Nguyên lý địa phương-toàn cục cho tính chất phân rã

của nhóm đại số tuyến tính liên thông

Cho G là một nhóm đại số afin liên thông xác định trên một trường toàn cục k.

Ta nhắc lại, một k-nhóm đại số tuyến tính liên thông G là phân rã trên k nếu Ru(G)

xác định và phân rã trên k và nhóm reductive G/Ru(G) xác định và phân rã trên

k. Khái niệm về sự phân rã của G mà chúng tôi đưa ra, được kết hợp từ khái niệm

phân rã của nhóm giải được và nhóm reductive. Dựa vào định nghĩa đó, nguyên lý

Hasse cho tính chất phân rã cũng đúng trên lớp nhóm này.

Định lý 2.3.1 Cho k là một trường toàn cục và G là một k-nhóm đại số tuyến tính

liên thông. Giả sử G phân rã trên kv với mọi chốn v của k. Khi đó G cũng phân rã

trên k.



40

Chứng minh. Trước hết ta sẽ chỉ ra rằng nếu G phân rã trên kv với mọi v, thì căn

lũy đơn Ru(G) của G được xác định trên k. Thật vậy, ta đã biết Ru(G) xác định

trên một mở rộng căn (thuần túy không tách) hữu hạn L/k (theo [40, 12.1.7(d)]).

Mặt khác, theo giả thiết Ru(G) xác định và phân rã trên kv với mọi v ∈ V còn kv

là mở rộng tách được của k (xem chứng minh Prop. 2.1 trong [51, Ch. VI]); Nếu

ta gọi k0 là trường con nhỏ nhất của kv sao cho iđêan xác định của G có một hệ

sinh nằm trong k0 thì theo [48, Ch. 4, Corl. 3] ta có k0 ⊆ L. Vậy k0 vừa là mở rộng

tách được vừa là mở rộng thuần túy không tách nên k0 = k. Do đó Ru(G) xác định

trên k. Nhắc lại rằng, Ru(G) là nhóm lũy đơn, và nhóm thương G/Ru(G) là nhóm

reductive. Như vậy, theo những trường hợp nhóm lũy đơn và nhóm reductive đã xét

ở Mục 2.1 và Mục 2.2, ta có Ru(G) và G/Ru(G) là k-phân rã, vậy G là phân rã trên

k. �

2.4 Nguyên lý địa phương-toàn cục cho tính chất tựa phân

rã của nhóm đại số tuyến tính liên thông

Tiếp nối việc nghiên cứu nguyên lý địa phương - toàn cục cho tính phân rã

của nhóm đại số tuyến tính liên thông, chúng tôi khảo sát nguyên lý địa phương -

toàn cục cho tính chất tựa phân rã. Nhắc lại rằng, một k-nhóm đại số tuyến tính

liên thông G là tựa phân rã trên k nếu Ru(G) xác định trên k và nhóm reductive

G/Ru(G) có một nhóm con Borel xác định trên k.

Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra:

Với nhóm đại số tuyến tính liên thông G là tựa phân rã trên kv với mọi v, liệu

rằng G có tựa phân rã trên k?

Chúng tôi có câu trả lời trong định lý sau đây.

Định lý 2.4.1 Cho k là trường toàn cục, G là nhóm đại số tuyến tính liên thông

xác định trên k. Nếu G là tựa phân rã trên kv với mọi v thì G là tựa phân rã trên k.

Chúng tôi đưa ra hai chứng minh cho định lý này. Ngoài chứng minh sẽ được trình

bày sau đây, chúng tôi trình bày một chứng minh khác trong Mục 3.3 của Chương 3.

Chứng minh. Trước tiên, áp dụng lập luận như trong chứng minh Định lý 2.3.1 ta

suy ra căn lũy đơn Ru(G) được xác định trên k. Như vậy ta có thể giả sử từ đầu G là

nhóm reductive. Lập luận tương tự như phần đầu trong chứng minh Định lý 2.2.1,
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ta có thể đưa về chứng minh cho trường hợp G là nửa đơn trên k và thu gọn hơn

nữa về trường hợp G là k-nhóm hầu đơn tuyệt đối. Chú ý rằng khẳng định của Định

lý 2.4.1 luôn đúng nếu G là kiểu trong (inner type), bởi vì khi đó, G là phân rã trên

kv với mọi v, áp dụng kết quả của Mục 2.3, ta suy ra G cũng phân rã trên k. Vậy

ta giả sử G là kiểu ngoài (và do đó có sơ đồ Dynkin Dạng 2An,
2Dn,

3D4,
6D4 hoặc

2E6 (xem [45])). Lấy G1 là một k-nhóm tựa phân rã, và là dạng trong của G trên

k. Ký hiệu Ad(G1) = G1/Z(G1) là nhóm phụ hợp của G1 và gọi ξ ∈ H1(k,Ad(G1))

là phần tử tương ứng với G. Ta sẽ chứng minh G tựa phân rã trên k bằng cách

chứng minh ξ là tầm thường trong H1(k,Ad(G1). Cho G̃1 là một phủ đơn liên của

G1, π : G̃1 → Ad(G1) là k-đẳng giống chính tắc. Ta đặt F̃1 := Z(G̃1) và T̃1 là

k-xuyến cực đại của G̃1 chứa một xuyến con cực đại k-phân rã S̃1 (của G̃1). Khi đó

T1 = π(T̃1) là k-xuyến cực đại của Ad(G1) và S1 = π(S̃1) là k-xuyến cực đại k-phân

rã của Ad(G1).

Tiếp theo ta cần sử dụng các kết quả sau.

Bổ đề 2.4.2 ([56, p.173]) Cho G là nhóm hầu đơn tuyệt đối tựa phân rã trên trường

toàn cục k, S là xuyến k-phân rã cực đại của G, T = ZG(S). Khi đó, nếu G hoặc

là đơn liên hoặc là phụ hợp thì T là k-đẳng cấu với một tích trực tiếp của các xuyến

cảm sinh.

Bổ đề 2.4.3 ([42, Thm. 2.4]) Cho k là một trường hàm địa phương hoặc toàn cục,

G̃ là một nhóm nửa đơn đơn liên, F là một k-nhóm con nằm trong tâm của G̃,

G = G̃/F. Khi đó ta có song ánh

H1
flat(k,G) ∼= H2

flat(k, F ).

Bước tiếp theo ta chứng minh bổ đề sau đây.

Bổ đề 2.4.4 Cho k là trường toàn cục. Nếu G là nhóm nửa đơn phụ hợp thì G thỏa

mãn nguyên lý Hasse về đối đồng điều đối với H1. Hơn nữa, ánh xạ địa phương hóa

r1 : H1(k,G) −→
∏

v H1(kv, G) là đơn ánh.

Chứng minh Bổ đề 2.4.4. Nếu k là trường số, khẳng định đã được chứng minh bởi

Sansuc ([52, Corol. 5.4]) nên ta giả sử k là trường hàm toàn cục. Ta vẫn kí hiệu

G1, G̃1, F̃1, T̃1 và S̃1 như trên. Theo Bổ đề 2.4.3, ta có

H1
flat(k,Ad(G1)) ∼= H2

flat(k, F̃1)),

và

H1
flat(kv,Ad(G1)) ∼= H2

flat(kv, F̃1))
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với mọi v. Do đó, ta chỉ cần chứng minh nguyên lý Hasse cho đối đồng điều bậc hai

của F̃1. Theo Bổ đề 2.4.2, Bổ đề Shapiro (1.7.7) và Mệnh đề 1.7.6, ta có

H1
flat(k, T1) = 0 và H1

flat(kv, T1) = 0 với mọi v.

Khi đó, từ dãy khớp 1 → F̃1 → T̃1 → T1 → 1 ta có sơ đồ giao hoán với các dòng

khớp sau đây (ở đây lưu ý rằng F̃1 = Z(G̃1) ⊆ T̃1 = ZG̃(S̃1)).

0 → H2
flat(k, F̃1)

π→ H2
flat(k, T̃1)

↓ β ↓ α

0 →
∏

v H2
flat(kv, F̃1)

π′→
∏

v H2
flat(kv, T̃1)

Mặt khác ta biết rằng α là đơn ánh (theo bổ đề Shapiro và Định lý Brauer-Hasse-

Noether) do đó β cũng là đơn ánh, do đó Bổ đề 2.4.4 được chứng minh.

Quay trở lại với chứng minh Định lý 2.4.1, vìG là tựa phân rã khắp nơi trên kv, tức

là ảnh của ξ qua ánh xạ địa phương hóa rv : H1
flat(k,Ad(G1)) → H1

flat(kv,Ad(G1))

là tầm thường với mọi v. Do đó, ξ là tầm thường được suy ra từ nguyên lý Hasse

cho đối đồng điều bậc một của Ad(G1), tức là được suy ra từ Bổ đề 2.4.4 �



43

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu nguyên lý địa phương toàn cục đối với

tính chất phân rã và tựa phân rã của nhóm của nhóm đại số tuyến tính liên thông

trên trường toàn cục. Cụ thể, chúng tôi đã chứng minh được các kết quả sau:

- Kết quả chính thứ nhất là nguyên lý địa phương-toàn cục cho tính chất phân rã

của nhóm đại số tuyến tính liên thông xác định trên một trường toàn cục k (Định

lý 2.1.1; Định lý 2.2.1; Định lý 2.3.1).

- Kết quả chính thứ hai là nguyên lý địa phương-toàn cục cho tính chất tựa phân

rã của nhóm đại số tuyến tính liên thông xác định trên một trường toàn cục k (Định

lý 2.4.1).

- Các kết quả của chương này dựa theo bài báo [23, 26].



Chương 3

Nguyên lý Hasse cho không gian

thuần nhất trên trường toàn cục

3.1 Nguyên lý Hasse cho không gian thuần nhất xạ ảnh.

Chứng minh thứ nhất

Trong mục này, chúng tôi sẽ sử dụng kết quả sau đây của Prasad và Rapinchuk

([32]) và mở rộng của các kết quả đó trong ([44]).

Cho G là nhóm hầu đơn tuyệt đối xác định trên một trường k. Gọi G0 là một k-

dạng trong tựa phân rã của G. Gọi ∆(G, k) là chỉ dẫn Tits của G trên k và ∆(G, k)d

là tập tất cả các đỉnh được khuyên của ∆(G, k). Ta ký hiệu Ω1, ...,Ωr cho các Γ-quỹ

đạo (với tác động *) trên ∆(G0, k) (lưu ý rằng r chính là k-hạng của G0), ngoài ra

L ký hiệu cho mở rộng Galoa cực tiểu của k sao cho trên đó G0 là phân rã.

Định lý 3.1.1 ([32, Thm. 1], [44, Thm. 1]) Với các ký hiệu như trên, cho k là một

trường toàn cục và G0 là một k-nhóm đơn liên. Cố định một định giá phi Acsimet

v0 của k. Với mỗi v ∈ V \ {v0}, giả sử Gv là các kv-dạng trong (xoắn trong) đã cho

của G0, mà với hầu hết v, Gv là tựa phân rã trên kv. Khi đó

(a) Tồn tại một k-dạng trong G của G0 mà G là kv-đẳng cấu với Gv với mọi v ∈
V \ {v0}.

(b) Nếu G là một k-dạng đẳng hướng thỏa mãn (a) thì tồn tại chỉ số i, 1 ≤ i ≤ r,

sao cho Ωi ⊂ ∆(Gv, kv)d với mọi v ∈ V \ {v0} và k-hạng của G không lớn hơn số

quỹ đạo thỏa mãn bao hàm thức trên với mọi v 6= v0.

(c) Giả sử v0 không phân rã trên L nếu [L : k] = 2. Khi đó, nếu tồn tại quỹ đạo Ωi

như trong (b) thì tồn tại k-dạng G đẳng hướng thỏa mãn (a). Trong trường hợp này,

luôn tồn tại k-dạng G mà có k-hạng đúng bằng số các quỹ đạo thỏa mãn (b).

44
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Định lý tiếp theo chỉ ra sự tồn tại dạng toàn cục tương ứng với các dạng địa

phương cho trước như trong định lý trên là duy nhất.

Định lý 3.1.2 (Xem [32, Thm. 3], [42, Thm. 4]) Cho G0 là một nhóm đơn liên

liên thông hầu đơn tuyệt đối xác định và tựa phân rã trên trường toàn cục k, Ḡ0

là k-nhóm phụ hợp tương ứng với G0, F0 là tâm của G0, và v0 là một định giá phi

Acsimet của k. Giả sử rằng với mọi v 6= v0, Gv là kv-dạng trong của G0, G là k

dạng của G0, đẳng cấu với Gv trên kv với mọi v 6= v0. Khi đó

(a) Sự tồn tại k-dạng G của G0 là duy nhất nếu và chỉ nếu ánh xạ địa phương hóa

α : H1
flat(k, Ḡ0)→ ⊕v 6=v0H1

flat(kv, Ḡ0)

là đơn ánh.

(b) α là đơn ánh nếu và chỉ nếu ánh xạ địa phương hóa sau đây

β : H2
flat(k, F0)→ ⊕v 6=v0H2

flat(kv, F0)

là đơn ánh.

(c) Gọi L là trường phân rã cực tiểu của G0, đặt P = L nếu [L : k] 6= 6 và P là

mở rộng bậc 3 của k chứa trong L nếu [L : k] = 6 (trong trường hợp sau G0 là dạng
6D4). Khi đó β là đơn ánh nếu và chỉ nếu v0 không phân rã trong P.

Chúng tôi áp dụng hai định lý trên để mở rộng nguyên lý Hasse cho không gian

thuần nhất xạ ảnh của nhóm đại số tuyến tính liên thông trên trường hàm. Nguyên

lý Hasse cho không gian thuần nhất xạ ảnh sau đây đã được chứng minh bởi Harder

cho trường hợp trường số:

Định lý 3.1.3 ([55, Satz 4.3.3]) Cho X là một không gian thuần nhất xạ ảnh của

một nhóm nửa đơn G, X và G cùng xác định trên một trường số k. Khi đó nguyên

lý Hasse được thỏa mãn trên X.

Chứng minh được đưa ra trong [55] dựa vào một số lập luận liên quan tới lớp liên

hợp các phần tử nửa đơn chính quy (dựa theo Kneser) trên trường số. Sau đó một

số chứng minh khác cũng được đưa ra (xem [6], [7] trong trường hợp char.k = 0),

với công cụ chính được sử dụng là lý thuyết về đối đồng điều bậc hai H2 không giao

hoán. Tuy vậy, các chứng minh trên (trong [55] và [6], [7]) dường như không có mở

rộng cho trường hợp đặc số dương. Trong mục này chúng tôi sẽ có chứng minh khác,

mà nó có thể mở rộng tương tự cho trường hợp trường hàm toàn cục. Chúng ta có

kết quả sau đây.
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Định lý 3.1.4 Cho X là một không gian thuần nhất xạ ảnh của một nhóm nửa đơn

G, X và G cùng xác định trên một trường hàm toàn cục k. Khi đó nguyên lý Hasse

là đúng cho X.

Kết hợp Định lý 3.1.3 và Định lý 3.1.4 trên ta được kết quả sau.

Định lý 3.1.5 Cho k là một trường toàn cục, G là một nhóm đại số tuyến tính liên

thông, giả sử G là reductive nếu char.k > 0 và X là một không gian thuần nhất xạ

ảnh của G. Khi đó nguyên lý Hasse được thỏa mãn trên X.

Chứng minh thứ nhất của Định lý 3.1.5. Trước hết, lập luận tương tự như trong

chứng minh của Hệ quả 5.7 ([11]) như sau. Ta ký hiệu R(G) là căn giải được của

G (nhóm con đóng chuẩn tắc liên thông giải được cực đại của G). Chú ý rằng, nếu

char. k = 0 thì R(G) xác định trên k, còn nếu char. k > 0, với giả thiết G reductive,

ta có R(G) = Z(G)o cũng xác định trên k. Ta lấy x ∈ X và ký hiệu P = Gx là

nhóm con dừng của x trong G. Khi đó ta có G-đẳng cấu X ∼= G/P, đồng thời,

vì X là xạ ảnh nên P là nhóm con parabolic của G, P liên thông và R ⊆ P (do

R(G) = (∩B∈BB)o với B là đa tạp các nhóm con Borel của G). Vậy ta có R ⊂ Gx

với mọi x ∈ X, do đó tác động của G trên X cảm sinh tác động của nhóm nửa

đơn G/R = Gss lên X và X là không gian thuần nhất đối với Gss. Bây giờ, ta gọi

λ : Gsc → Gss là phủ phổ dụng của Gss. Vì λ là toàn cấu nên X cũng là không gian

thuần nhất đối với Gss. Vậy ta có thể giả sử từ đầu rằng G là k-nhóm đơn liên nửa

đơn. Tiếp theo, áp dụng lập luận của Harder trong chứng minh Định lý 4.3.3 ([55])

ta có thể đưa chứng minh của Định lý 3.1.5 về trường hợp nhóm hầu đơn tuyệt đối

và dựa trên quan hệ với các nhóm con parabolic. Cụ thể, ta có G-đẳng cấu giữa các

không gian thuần nhất xạ ảnh X = G/P với không gian thuần nhất PΘ (không gian

các nhóm con parabolic của G cùng liên hợp với một nhóm con parabolic PΘ cho

trước). Mỗi điểm của X có tương ứng 1-1 với một nhóm con parabolic của G kiểu

Θ, một điểm x ∈ X là k-điểm hữu tỷ nếu và chỉ nếu Px xác định trên k (theo [50,

p.103]). Như vậy, để chứng minh định lý, ta chứng minh kết quả tương đương sau.

Mệnh đề 3.1.6 Cho G là một nhóm hầu đơn xác định trên một trường toàn cục k.

Nếu G có một kv-nhóm con parabolic Pv kiểu Θ = Ωi1 ∪ . . .∪Ωis với mọi chốn v của

k, thì G cũng có một k-nhóm con parabolic P kiểu Θ = Ωi1 ∪ . . . ∪ Ωis.

Để chứng minh Mệnh đề 3.1.6, ta vẫn ký hiệu L là trường phân rã Galois cực tiểu

của G0 với nhóm Galois GL. Ta biết rằng, khi đó [L : k] = 2, 3 hoặc 6. Với trường hợp

[L : k] = 2, áp dụng hệ quả của Định lý về độ trù mật Chebotarev (xem [21, Corol.

8.32]) ta có tập các chốn của k phân rã trong L có độ trù mật bằng 1/[L : k] = 1/2.
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Theo đó, ta có thể chọn được chốn v0 của k mà v0 không phân rã trong L. Do đó

theo Định lý 3.1.1(c) và Định lý 3.1.2 tồn tại duy nhất k-nhóm hầu đơn G′ đẳng

hướng trên k, có k-hạng đúng bằng số s các quỹ đạo Ωi1, . . . ,Ωis. Do tính duy nhất

của G′ đã nói ở trên ta suy ra G đẳng cấu với G′ trên k, đặc biệt là G có một k-nhóm

con parabolic kiểu Θ. �

Chú ý 3.1.7

(1) Chứng minh của Định lý 3.1.5 ở trên cho trường hợp trường số là một chứng

minh mới của kết quả đã biết của Harder.

(2) Định lý 3.1.5 đã được chứng minh trong [11, Corol. 5.7] cho những trường k có

kiểu hình học ([11, Sec.1]).

3.2 Chứng minh thứ hai của Định lý 3.1.5

Cho k là một trường toàn cục, X là một đa tạp xác định trên k. Định lý nổi

tiếng của Harder [55, Satz 4.3.3] nói rằng với mỗi không gian thuần nhất xạ ảnh X

của một nhóm đại số nửa đơn không có hạng tử dạng E8 luôn thỏa mãn nguyên lý

Hasse. (Chú ý rằng điều kiện liên quan đến E8 có thể bỏ qua bằng cách sử dụng

nguyên lý Hasse về đối đồng điều đối với E8 (theo Chernousov trong [32]) và "nửa

đơn" có thể được thay bởi "liên thông reductive"). Chứng minh đầu tiên của Harder

không bao gồm trường hợp trường hàm toàn cục và một số chứng minh sau đó cũng

vậy (chẳng hạn của Borovoi [7, Thm. 7.3]). Trong mục này chúng tôi đưa một chứng

minh khác, cho trường toàn cục với đặc số bất kỳ. Nó dựa trên các kết quả về luật

thuận nghịch đối với đối đồng điều bậc một H1 và một kết quả của Kottwitz.

Trước hết, chúng ta nhắc lại về luật thuận nghịch. Ký hiệu Br(.) là nhóm Brauer

của (.). Định lý nổi tiếng Brauer-Hasse-Noether nói rằng có dãy khớp

0→ Br(k)
j→
⊕
v

Br(kv)
∑

invv→ Q/Z→ 0,

trong đó invv ký hiệu ánh xạ bất biến Hasse với mỗi v. Tính khớp tại Br(k) (tức là

tính đơn ánh của j) đã được biết như nguyên lý Hasse đối với các nhóm Brauer. Và

tính khớp tại
⊕

v Br(kv) được biết đến như "luật thuận nghịch" đối với đại số đơn

tâm trên k. Áp dụng Mệnh đề 1.7.6 ta có thể viết dãy khớp trên thành

0→ H2
flat(k,Gm)→

⊕
v

H2
flat(kv,Gm)→ Q/Z→ 0.
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Một câu hỏi được đặt ra là có hay không luật thuận nghịch cho Hn đối với nhóm

đại số tuyến tính xác định trên trường toàn cục. Chính xác hơn câu hỏi được đặt ra

là, nếu G là một nhóm đại số tuyến tính giao hoán xác định trên một trường toàn

cục k, với số nguyên n cho trước, có tồn tại hay không một dãy khớp các nhóm giao

hoán

0→Xn(G)→ Hn
flat(k,G)→

∏
v Hn

flat(kv, G)→ AG,

với AG là một nhóm giao hoán phụ thuộc hàm tử vào G. Trong trường hợp G không

giao hoán, câu hỏi đặt ra là có tồn tại hay không một dãy khớp các tập điểm

0→X1(G)→ H1
flat(k,G)→

∏
v H1

flat(kv, G)→ AG,

với tập điểm AG phụ thuộc hàm tử vào G.

Kottwitz và N.Q.Thắng đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi trên. Cụ thể, với mỗi

nhóm liên thông reductive G xác định trên một trường toàn cục, Kottwitz đã

đưa ra một nhóm, được ký hiệu A(G) và ông đã thiết lập luật thuận nghịch

cho H1
flat(k,G) tương ứng với A(G) trong trường hợp trường số ([19, Corol. 2.5,

Prop. 2.6]), trong trường hợp trường hàm toàn cục kết quả này được thiết lập

bởi N.Q. Thắng trong [43]. Đồng thời các tác giả cũng chỉ ra có đẳng cấu chính

tắc A(G) ∼= Pic(G)D = Hom(Pic(G),Q/Z), (nhóm đối ngẫu theo Pontragin của

Pic(G)).

Chứng minh thứ hai của Định lý 3.1.5. Lập luận như trong chứng minh thứ nhất

ta có thể giả sử G là nửa đơn, đơn liên. Đồng thời, để chứng minh định lý, áp dụng

lập luận như trong chứng minh của Định lý 4.3.3 ([55]) ta chỉ cần chứng minh mệnh

đề sau.

Mệnh đề 3.2.1 Cho Ḡq nhóm phụ hợp nửa đơn tựa phân rã xác định trên k, P

là một k-nhóm con parabolic của Ḡq. Giả sử một phần tử x ∈ H1
flat(k, Ḡ

q) có địa

phương hóa tại v thuộc vào ảnh của ánh xạ tự nhiên

H1
flat(kv, P )→ H1

flat(kv, Ḡ
q)

với mọi v ∈ V . Khi đó x thuộc vào ảnh của H1
flat(k, P ) trong H1

flat(k, Ḡ
q).

Để chứng minh Mệnh đề 3.2.1, ta cần các kết quả sau.

Bổ đề 3.2.2 Cho G là một nhóm nửa đơn xác định trên k, S là một k-xuyến phân

rã. Khi đó
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(1) Nếu P là một k-nhóm con parabolic của G có k-nhóm Levi là ZG(S), thì

H1
flat(k, P )

β→ H1
flat(k,G) là đơn ánh.

(2) Nếu k là một trường toàn cục và G thỏa mãn nguyên lý Hasse về đối đồng điều,

thì P và ZG(S) cũng vậy.

Chứng minh Bổ đề 3.2.2 : (1) Ta xét dãy khớp

1→ P → G→ G/P → 1

và dãy khớp dài cảm sinh

· · ·G(k)
π→ (G/P )(k)

δ→ H1(k, P )
β→ H1(k,G)

Theo [50, 4.13] ta có π là toàn ánh. Do đó Ker(β) = Im(δ) = Im(δ ◦ π) = 0. Ta còn

phải chứng minh β là đơn ánh. Thật vậy, giả sử [a], [a′] có cùng ảnh trong H1(k,G).

Ta gọi b là ảnh của a trong Z1(k,G). Ký hiệu aP là xoắn của P bởi a, bG là xoắn

của G bởi b. Khi đó ta có sơ đồ giao hoán sau (xem [37, Prop. 5.4]):

0 → H1(k, P )
β→ H1(k,G)

↓ τa ↓ τb

0 → H1(k, aP )
β′→ H1(k, bG)

Chú ý rằng τa, τb là các song ánh, τa([a]) = 0 và τb([b]) = 0. Từ hình vuông giao

hoán, ta có β([a]) và β([a′]) có cùng ảnh tầm thường (=0) trong H1(k, bG), τa([a]) và

τa([a
′]) có cùng ảnh tầm thường trong H1(k, bG). Từ đó suy ra τa([a]) = τa([a

′]) = 0

kéo theo [a] = [a′] và β là đơn ánh.

(2) Ta đặt M = ZG(S). Trước hết ta chứng minh H1(k,M) ∼= H1(k, P ). Ta xét

dãy khớp (chú ý là theo Borel-Tits [50], Ru(P ) luôn xác định và phân rã trên k).

1→ Ru(P )→ P
p→M → 1.

Do P = Ru(P ).M (tích nửa trực tiếp) nên dãy khớp trên chẻ ra, tức là ta có

i : M → P sao cho p ◦ i = idM . Khi đó ánh xạ hợp thành

H1(k,M)
i∗→ H1(k, P )

p∗→ H1(k,M)

là đồng nhất, kéo theo p∗ là toàn ánh. Mặt khác, cũng từ dãy khớp trên, ta có dãy

khớp đối đồng điều

H1(k,Ru(P ))→ H1(k, P )
p∗→ H1(k,M)
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trong đó căn lũy đơn của P là một k-nhóm lũy đơn phân rã trên k (theo [50]) nên

có đối đồng điều Galoa tầm thường. Vậy ta có Ker(p∗) = 0. Sử dụng phép xoắn bởi

một đối xích như trong chứng minh ý (1) ta suy ra p∗ là đơn ánh, vậy p∗ là song

ánh.

Tiếp theo, ta xét sơ đồ giao hoán với dòng trên khớp:

0 → H1(k, P )
β→ H1(k,G)

↓ rP ↓ rG

∏
v H1(kv, P )

β′→
∏

v H1(kv, G)

Vì G thỏa mãn nguyên lý Hasse cho đối đồng điều Galoa bậc 1 nên Ker(rG) = 0

kéo theo Ker(rP ) = 0. Vậy P và M cũng thỏa mãn nguyên lý Hasse cho cho đối

đồng điều Galoa H1.

Bổ đề 3.2.3 Cho G là một k-nhóm nửa đơn, P là một k-nhóm con parabolic của

G, P = M.Ru(P ) là một phân tích Levi của P xác định trên k. Khi đó các ánh

xạ tự nhiên M → P , P → G và M → G cảm sinh các đơn ánh A(M) → A(P ),

A(P )→ A(G) và A(M)→ A(G).

Chứng minh Bổ đề 3.2.3: Ta chú ý rằng A(M) = Pic(M)D, A(P ) = Pic(P )D,

A(G) = Pic(G)D, nên để chứng minh các ánh xạ trên là các đơn ánh ta cần chỉ

ra rằng các ánh xạ đối ngẫu Pic(G) → Pic(P ), Pic(P ) → Pic(M), và Pic(G) →
Pic(M) là toàn ánh. Theo [50, Sec. 5], k-phân thớ G → G/P là tầm thường địa

phương trong tôpô Zariski, vậy theo [13, p. 276], hoặc [52, Prop. 6.10], ánh xạ tự

nhiên Pic(G)→ Pic(P ) là toàn ánh.

Tính chất toàn ánh của Pic(P ) → Pic(M) có từ sự chẻ ra P = M.Ru(P ). Cụ thể

là ta có ánh xạ chiếu p : P → M, và phép nhúng i : M → P, với p ◦ i = idM . Các

ánh xạ này cảm sinh các đồng cấu p′ : Pic(M)→ Pic(P ) và i′ : Pic(P )→ Pic(M)

với i′ ◦ p′ = idPic(M). Nói riêng ra, i′ là toàn ánh.

Tính chất toàn ánh của ánh xạ thứ ba Pic(G)→ Pic(M) được suy ra từ tính toàn

ánh của hai ánh xạ đầu và Bổ đề 3.2.3 được chứng minh.

Tiếp theo, như đã giới thiệu ở phần đầu mục này, chúng tôi sử dụng kết quả sau

của R.E.Kottwitz và N.Q.Thắng.

Bổ đề 3.2.4 (xem [19], [43, Thm. 2.6]) Cho k là một trường toàn cục, G là một

nhóm liên thông reductive xác định trên k. Khi đó tồn tại một dãy khớp
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0→ X1(G)→ H1
flat(k,G)→ ⊕vH1

flat(kv, G)
ΣG→ A(G),

có tính hàm tử theo G.

Chứng minh Mệnh đề 3.2.1. Đặt G = Ḡq là k-nhóm nửa đơn phụ hợp và tựa phân

rã. Đặt P = M.Ru(P ) như trên (M = ZG(S) với S là một xuyến con k-phân rã của

G, xem 1.5.23). Theo chứng minh của Bổ đề 3.2.2(2) ta có H1(k,M) ∼= H1(k, P ).

Ta còn có M là k-nhóm reductive liên thông, nên áp dụng Bổ đề 3.2.4, ta có biểu

đồ sau giao hoán với các dòng khớp

X1(M) −−−→ H1(k,M) −−−→
⊕

v H1(kv,M) −−−→ A(M)y yα yβ yγ
X1(G) −−−→ H1(k,G)

δ−−−→
⊕

v H1(kv, G) −−−→ A(G)

Mặt khác, theo Bổ đề 2.4.4, các nhóm nửa đơn phụ hợp trên trường toàn cục

thỏa mãn nguyên lý Hasse cho đối đồng điều, vì vậy δ có hạt nhân tầm thường (và

là đơn ánh). Vì vậy trong biểu đồ trên, nhóm Shafarevich - Tate của G và của M

(theo Bổ đề 3.2.2(2)) là tầm thường, tức là X1(G) = 0, X1(M) = 0. Ta cũng có

các ánh xạ α, β là đơn ánh theo Bổ đề 3.2.2(1) và chứng minh của 3.2.2(2), đồng

thời, ánh xạ γ là đơn ánh theo Bổ đề 3.2.3. Lấy x ∈ H1(k,G) sao cho ảnh của nó

trong
⊕

v H1(kv, G) nằm trong ảnh của β. Vì dòng cuối là khớp và γ là đơn ánh,

nên ta suy ra rằng có phần tử y ∈ H1(k,M) sao cho α(y) và x có cùng ảnh trong⊕
v H1(kv, G). Vì δ là đơn ánh, nên ta suy ra rằng x = α(y) cho ta điều phải chứng

minh. �

3.3 Một số áp dụng của Định lý 3.1.5

A. Chứng minh khác của Định lí 2.2.1 và Định lí 2.4.1. Áp dụng nguyên lý

Hasse cho không gian thuần nhất vừa trình bày, chúng tôi đưa ra cách chứng minh

khác cho các Định lý 2.2.1 và Định lý 2.4.1 như sau.

Định lý 2.2.1 Cho k là trường toàn cục, G là k-nhóm reductive liên thông. Khi đó

G là phân rã trên k nếu và chỉ nếu G cũng phân rã trên mọi kv, với v ∈ V .

Chứng minh thứ hai của Định lý 2.2.1. Ta sẽ sử dụng Định lý 3.1.6 để chứng minh

định lý. Lập luận như trong chứng minh thứ nhất ta có thể giả sử rằng G là nhóm

hầu đơn tuyệt đối xác định trên trường toàn cục k và ta sử dụng sơ đồ Dynkin của

G theo ký hiệu và phân loại của Tits [45].
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Với mỗi sơ đồ Dynkin, ta ký hiệu G0 là nhóm k-phân rã với dạng đã cho. Vì vậy

nếu n là số các đỉnh của ∆(G0, k), thì mỗi đỉnh đều thuộc khuyên (chứa một đỉnh).

Lấy ∆ = {α1, . . . , αn} là tập các nghiệm đơn được biểu diễn trong ∆(G0, k) bởi n

đỉnh ở trên. Với mỗi αi cố định, theo giả thiết G là phân rã trên kv với mọi v nên G

có kv-nhóm con parabolic cực đại kiểu ∆ \ αi với mọi v. Áp dụng 3.1.6 ta suy ra G

cũng có một nhóm con parabolic cực đại kiểu ∆\αi xác định trên k. Đặc biệt, trong

chỉ dẫn Tits ∆(G, k), ta có các đỉnh tương ứng với αi là khuyên. Điều đó đúng với

mọi i, nên tất cả các đỉnh đều thuộc khuyên, tức là G là k-phân rã và có điều phải

chứng minh. �

Định lý 2.4.1 Cho k là trường toàn cục, G là nhóm đại số tuyến tính liên thông

xác định trên k. Nếu G là tựa phân rã trên kv với mọi v thì G là tựa phân rã trên k.

Chứng minh thứ hai của Định lí 2.4.1. Theo định nghĩa và theo chứng minh của

Định lý 2.3.1 ta có thể giả sử rằng G là nhóm reductive. Ký hiệu BG là đa tạp các

nhóm con Borel của G. Ta biết rằng BG là một không gian thần nhất xạ ảnh của

G xác định trên k (Xem [50, 5.24]). Đồng thời, G là tựa phân rã trên kv tức là G

có nhóm con Borel xác định trên kv khi và chỉ khi BG có kv-điểm (xem [50, 5.24]).

Áp dụng nguyên lý Hasse cho BG (Định lý 3.1.5) suy ra BG có k-điểm, tức là G có

nhóm con Borel xác định trên k. �

B. Hạng tương đối của nhóm reductive và nguyên lý địa phương-toàn cục.

Tiếp theo là một số áp dụng của nguyên lý địa phương-toàn cục liên quan đến

hạng tương đối (chiều của xuyến con phân rã cực đại) của một nhóm liên thông

reductive G xác định trên trường toàn cục k.

Gọi T là một k-xuyến cực đại của G, Ts là một xuyến con cực đại k-phân rã của T ,

khi đó T = TaTs là tích hầu trực tiếp của một k-xuyến không đẳng hướng Ta của

T với Ts. Đặt s := dim(Ts), a := dim(Ta) và r := rankk(G) là k-hạng của G, khi

đó n := s + a = dim(T ) là hạng của G và ta nói rằng T có dạng (a, s). Rõ ràng là

r ≥ s. Với mỗi chốn v của k, ký hiệu rv := rankkv(G) thì ta có rv ≥ r với mọi v. Ta

chú ý thêm rằng, với một k-nhóm G, điều kiện rankk(G) > 0 tương đương với G là

đẳng hướng trên k. Ta có những câu hỏi liên quan đến rv:
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(a) Liệu rằng với số nguyên không âm c và với mọi v, ta có rv = c, có suy ra được

r = c?

(b) Nếu có rv > 0 với mọi v có suy ra r > 0?

(c) Nếu k là một trường toàn cục và nếu G có kv-xuyến cực đại dạng (a, s) tại mọi

chốn v của k, G có k-xuyến cực đại dạng (a, s)?

(d) Có thể xảy ra đẳng thức minv rv = r không?

Nhận xét 3.3.1 1) Có thể nói rằng những câu hỏi này liên quan mật thiết đến

những kết quả trong mục trước. Chẳng hạn, nếu G có một xuyến cực đại T dạng

(0, n) trên trường k, thì G phân rã trên k. Do đó ta có câu trả lời khẳng định trong

trường hợp này.

2) Nếu G có một kv-xuyến cực đại dạng (1, n− 1) tại mọi chốn v, thì điều tốt nhất

ta có thể nói là G là đẳng hướng trên kv với mọi v. Nếu ta có câu trả lời khẳng định

cho (b) trên k-nhóm G cũng có nghĩa là nguyên lý địa phương-toàn cục là đúng cho

tính chất đẳng hướng của G.

3) Nếu G là nửa đơn và có ít nhất hai thành phần hầu đơn, thì ta có thể xây dựng

ví dụ về một nhóm nửa đơn G xác định trên trường toàn cục k sao cho G là đẳng

hướng trên kv tại mọi chốn v nhưng G là không đẳng hướng trên k. Do đó câu hỏi

(a) chỉ thực sự có nghĩa khi nhóm G là một k-nhóm hầu đơn tuyệt đối. Chúng tôi

có nguyên lý địa phương-toàn cục về tính đẳng hướng của các nhóm đại số hầu đơn

trên trường toàn cục sau đây.

Định lý 3.3.2 Cho k là một trường toàn cục, G là một k-nhóm hầu đơn tuyệt đối,

c là một số nguyên không âm.

(i) Nếu rv = c với mọi v, thì r = c.

(ii) Cho G có sơ đồ Dynkin khác với 1An, khác với 1E6 trên trường k ⊂ R. Với mỗi

chốn v của k, ký hiệu rv := rankkv(G). Nếu rv > 0 với mọi v thì r > 0.

(iii) Tồn tại trường toàn cục k và những k-nhóm hầu đơn dạng 1An hoặc 1E6 mà

không thỏa mãn nguyên lý địa phương-toàn cục đối với tính đẳng hướng trên k.

Chứng minh. (i) Ta đã biết rằng (xem chứng minh Prop. 9.3 trong [52]) với hầu hết

các chốn v của k, nhóm G là tựa phân rã trên kv.

Trường hợp 1. Giả sử G là một kiểu trong trên k. Khi đó G cũng là một kiểu trong

trên mọi kv, vậy ta có c = rv = rank(G) với mọi v, nghĩa là G là phân rã trên kv với

mọi v. Theo nguyên lý địa phương - toàn cục cho tính chất phân rã của nhóm đại

số tuyến tính, ta có G là phân rã trên k, vậy c = rank(G).
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Trường hợp 2. Giả sử G có kiểu ngoài trên k, nếu G là phân rã trên kv với mọi v

thì G cũng phân rã trên k, mâu thuẫn với giả thiết về kiểu ngoài của G. Vì thế G

là tựa phân rã và không là phân rã trên kv với mọi v (vì rv = c cố định với mọi v).

Theo các Định lý 2.2.1 và Định lý 2.4.1 ta suy ra G là tựa phân rã (nhưng không

phân rã) trên k, vậy r = c.

(ii) Trước tiên ta nhận xét rằng, nếu k là trường hàm toàn cục và G có kiểu khác

A thì G là đẳng hướng trên k (Định lý 2.2.2). Như vậy nếu G không có dạng A, thì

ta chỉ cần xét trường hợp các trường số. Ta xét từng dạng nhóm như sau.

(1) Dạng 2An. Ta có thể giả sử G là một k-nhóm hầu đơn đơn liên dạng 2An. Theo

phân loại của Tits ([45]), G(k) = SU(n+1)/d(D, f), trong đó D là đại số chia tâm trên

mở rộng bậc hai k′ của k với phép đối hợp loại hai J sao cho k = {x ∈ k′|xJ = x}
và f là dạng hecmit trên (D, J) không suy biến với chỉ số Witt là r và d|n + 1,

2rd ≤ n + 1. Vì G có kiểu ngoài nên ta có n ≥ 2. Do G là đẳng hướng trên kv với

mọi v, nên f cũng vậy (với mỗi v, f có chỉ số Witt trên kv bằng rv), áp dụng nguyên

lý Hasse cho dạng hecmit trên (D, J) (Định lý 1.4.4) ta suy ra f là đẳng hướng trên

k.

(2) Dạng Bn, n ≥ 2. Gọi Ad(G) là k-nhóm phụ hợp ứng với G. Khi đó Ad(G)(k) =

SO2n+1(f), với f là dạng toàn phương không suy biến trên k có chỉ số Witt là

r. Theo giả thiết, G là đẳng hướng trên kv với mọi v, tức là f là đẳng hướng trên

kv với mọi v. Theo Định lý Hasse-Minkowski, f là đẳng hướng trên k, nênG cũng vậy.

(3) Dạng Cn, n ≥ 2. Ta có thể giả sử rằng G đơn liên dạng Cn, n ≥ 2. Theo

phân loại của Tits [45], hoặc G là kv-phân rã, hoặc G có chỉ dẫn Tits trên kv như

sau.

. . . sk
α2rv

. . . s s⇐=ss
α2rv+1 αn−1αn

s
α3α2α1

sssk

Ở đây rv ≥ 1. Trường hợp sau ta có G(k) = SUn(D, f), ở đó D là đại số chia

quaternion không tầm thường tâm k, f là một dạng hecmit không suy biến có chỉ

số Witt r ứng với phép đối hợp chuẩn J trên D. Từ đó suy ra rằng f là đẳng hướng

trên k vì f ⊗ kv là đẳng hướng với mọi v, tức là r > 0.
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(4) Dạng Dn, n ≥ 4 (khác dạng 3D4,
6D4). Ta có thể giả sử rằng G(k) =

SUn(D, f), với D là k hoặc là một đại số chia quaternion không tầm thường tâm

k, f hoặc là một dạng toàn phương không suy biến trên k hoặc là một dạng phản

hecmit không suy biến ứng với phép đối hợp chuẩn J trên D với chỉ số Witt r. Theo

Định lý Hasse-Minkowski cho dạng toàn phương (hoặc theo Định lý 1.4.3 cho dạng

phản hecmit), f là đẳng hướng trên k, tức là r > 0.

(5) Dạng 3D4,
6D4. Giả sử rằng G là đẳng hướng trên kv với mọi v ∈ Vk. Khi

đó theo [45] chỉ dẫn Tits của G trên kv có dạng
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hoặc dạng tựa phân rã
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Nhìn vào chỉ dẫn Tits của G, ta chú ý rằng đỉnh ứng với nghiệm α2 luôn được

khuyên. Áp dụng Mệnh đề 3.1.6 ta suy ra G có một k-nhóm con parabolic cực đại

dạng Pα2, nói riêng ra, G là k-đẳng hướng.

(6) Dạng E6. Giả sử rằng G có dạng 1E6 (trên trường số k thuần ảo), theo giả

thiết G là đẳng hướng khắp nơi nên trên mỗi kv, G có dạng 1E16
6,2 hoặc dạng 1E0

6,6

(phân rã) (G không có dạng 1E28
6,2 vì k là thuần ảo). Vậy trong trường hợp này G

cũng đẳng hướng trên k.

Giả sử G có dạng 2E6 (trên trường số k bất kì) và G đẳng hướng khắp nơi. Khi

đó, trên R (nếu k có phép nhúng vào R) G là tựa phân rã hoặc G phải có dạng 2E16′

6,2

với chỉ dẫn Tits
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Trong các trường hợp đó, tập một nghiệm Θ = {α2} luôn được khuyên ([45, pp. 58 -

59]). Còn trên một trường p-adic kv, từ giả thiết đối với G ta biết rằng G là kv-phân

rã hoặc kv-tựa phân rã, vì vậy tập Θ cũng là tập được khuyên. Vì vậy, địa phương

khắp nơi, Θ được khuyên, nghĩa là với mỗi chốn v của k, G có một kv-nhóm con

parabolic dạng PΘ, trong đó PΘ nhóm con parabolic chuẩn cực đại của G ứng với

tập con Θ. Tiếp tục áp dụng Mệnh đề 3.1.6, ta suy ra G có một nhóm con parabolic

dạng PΘ trên k, tức là G là k-đẳng hướng.

(7) Dạng E7. Trên R (nếu k được nhúng vào R) ta có G là đẳng hướng nên

trên R, G có dạng E28
7,3 với chỉ dẫn Tits

s sk sk
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ssk
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s
s
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hoặc dạng E9
7,4 với chỉ dẫn Tits
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hoặc dạng phân rã (mỗi đỉnh đều được khuyên). Trên mỗi kv với v phi Acsimet, vì G

là đẳng hướng nên G có dạng E9
7,4 hoặc dạng E0

7,7 (phân rã). Trong mọi trường hợp,

tập Θ := {α1, α6} là tập được khuyên. Như trên ta cũng suy ra G có một k-nhóm

con parabolic chuẩn dạng PΘ, vì vậy G là đẳng hướng.

(8) Dạng E8. Trên R (nếu k được nhúng vào R), hoặc G phân rã hoặc G có

chỉ dẫn Tits (xem [45]) như sau
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Trên các trường p-adic, ta biết rằng G là phân rã. Những lập luận trên cũng chỉ ra

rằng tập con các nghiệm đơn Θ := {α1, α6, α7, α8} là tập được khuyên, vậy G có

một k-nhóm con parabolic dạng PΘ. Nói riêng ra, G là đẳng hướng trên k.

(9) Dạng F4. Nếu k được nhúng vào R, thì G là đẳng hướng trên R và G có

dạng phân rã (F0
4,4) hoặc dạng F21

4,1 với chỉ dẫn Tits sau

skss
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Trên trường p-adic, ta biết rằng G luôn là phân rã (xem [45]). Trên moi kv, tập con

một nghiệm đơn {α4} là tập được khuyên, và như trên ta suy ra rằng G là đẳng

hướng trên k.

(10) Dạng G2. Ta thấy G là phân rã địa phương khắp nơi, vậy ta biết G cũng

là phân rã trên k.

(iii) Mệnh đề liên quan đến câu hỏi (d) ở trên, liệu rằng đẳng thức minv rv = r

có luôn xảy ra không. Chúng ta sẽ chỉ ra rằng trường hợp tổng quát điều này không

đúng. Đặc biệt, nguyên lý địa phương-toàn cục cho tính đẳng hướng không đúng

ngay cả trong một số trường hợp các nhóm hầu đơn tuyệt đối.

(11) Dạng 1An. Một ví dụ trong trường hợp này được đưa ra bởi Harder (xem

[5, p. 778]). Cụ thể là, cho k là một trường toàn cục với một đại số chia đơn tâm

bậc n = pq, p, q là hai số nguyên tố khác nhau. Chọn 2p (tương ứng 2q) chốn phi

Acsimet phân biệt {v1, . . . , v2p} (tương ứng {w1, . . . , w2q}) của k. Khi đó theo luật

thuận nghịch cho đại số đơn tâm trên trường toàn cục, sẽ tồn tại một đại số chia

D tâm k có chỉ số n, thỏa mãn invvi(D) = 1/p với mọi 1 ≤ i ≤ 2p (tương ứng
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invwj(D) = 1/q với mọi 1 ≤ j ≤ 2q) và invv(D) = 1 với mọi v khác. Khi đó k-nhóm

G được cho bởi G(k) = SL1(D) là không đẳng hướng trên k (ở đây áp dụng phân

loại của Tits (xem [45]), G có chỉ dẫn Tits không có đỉnh được khuyên). Mặt khác,

trên mỗi kv với v ∈ {v1, . . . , v2p} ta có D ⊗ kv = M(q,Dp) là đại số ma trận bậc q

trên đại số chia Dp. Khi đó G(kv) = SL1(D ⊗ kv) = SLq(Dp) nên G là đẳng hướng

trên kv (rv = q − 1 > 0). Lập luận tương tự ta cũng suy được G đẳng hướng trên

mọi kv.

(12) Dạng 1E6. Cho k ⊂ R là một trường số. Ta sẽ chỉ ra rằng tồn tại một k-

nhóm không đẳng hướng kiểu 1E78
6,0 mà là đẳng hướng trên R và trên kv với mọi

chốn phi Acsimet v.

Cố định một chốn phi Acsimet v0 của k. Gọi S là tập hữu hạn khác rỗng những

chốn phi Acsimet trên k, không chứa v0. Với mỗi v ∈ S, lấy Dv là một kv-đại số chia

đơn tâm bậc 3. Theo cách xây dựng của Tits về đại số Jordan ([41], [45]), mỗi Dv

liên kết với một kv-nhóm G(v) dạng 1E16
6,2 có chỉ dẫn Tits là
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Với mỗi v thực, ta có thể xây dựng R-nhóm G∞ kiểu 1E28
6,2 với chỉ dẫn Tits
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Với mọi chốn phi Acsimet khác v 6∈ S ∪ {v0}, ta lấy G(v) là kv-nhóm phân rã có

dạng E6. Khi đó theo Định lý 3.1.1, tồn tại một k-nhóm G dạng 1E6, sao cho với

mọi v 6= v0, ta có G đẳng cấu với G(v) trên kv. Theo kết quả đã biết của Kneser

(xem [31, Ch. VI, Thm. 5]) thì trên kv0, G là đẳng hướng, vì vậy G là đẳng hướng

địa phương khắp nơi, nhưng G lại là không đẳng hướng trên k.

Định lý 3.3.2 được chứng minh. �
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3.4 Nguyên lý Hasse cho các không gian thuần nhất chính

Xét một cấu xạ G
α→ H giữa các k-nhóm đại số. Khi đó ta có ánh xạ H1(k,G)

α1

→
H1(k,H). Ta nói một lớp đẳng cấu của không gian thuần nhất [P ] ∈ H1(k,H)

được nâng lên thành lớp đẳng cấu của không gian thuần nhất [Q] ∈ H1(k,G) nếu

[P ] = α1([Q]). Khi đó ta còn nói lớp đối đồng điều [P ] ∈ H1(k,H) được nâng lên

tới H1(k,G). Trong mục này chúng tôi trình bày kết quả về nguyên lý địa phương-

toàn cục cho tính chất nâng các không gian thuần nhất chính. Trước hết ta cần giới

thiệu một số ký hiệu và kết quả sau đây (theo [8] và [15]).

(a) Cho k là một trường, G là một nhóm reductive xác định trên k, ta ký hiệu

Gss := [G,G] là phần nửa đơn của G, Gtor = G/Gss là xuyến thương tương ứng.

Cho Gsc là phủ đơn liên của Gss, Zsc = Z(Gsc), Zss = Z(Gss), Z = Z(G). Ta xét

phức ngắn

(1) 1→ Zsc
ρ→ Z → 1.

Trong đó ρ là cấu xạ hợp thành Gsc → Gss ↪→ G. Ta định nghĩa nhóm đối đồng

điều aben bậc i (i = 1, 2) của G như trong [9, formular 2.13.3, Exam. 4.14 (ii)] và

[8, Sec. 2]), Hi
ab(k,G) := Hi(k, Zsc → Z) (siêu đối đồng điều của phức (1)). Với mỗi

k-xuyến cực đại T ⊂ G ta có tạo ảnh ρ−1(T ) = T sc là cực đại trong Gsc và ta xét

phức ngắn

(1′) 1→ T sc
ρ→ T → 1.

Theo ([8, Lemma 3.8.1]; [14]) ta có các tựa đẳng cấu

(T sc
ρ→ T ) ∼ (Zsc

ρ→ Z) ∼ (Gsc → G),

và chúng sẽ cho ta các đẳng cấu của các siêu đối đồng điều tương ứng. Như vậy định

nghĩa trên không phụ thuộc vào việc chọn các xuyến cực đại T . Do đó ta có thể xác

định siêu đối đồng điều, và đặc biệt là đối đồng điều aben dựa vào một phức ngắn

các xuyến.

Áp dụng kết quả của [8, Prop. 3.11] ta có ánh xạ sau (ánh xạ aben hóa) đây giữa

các hàm tử

abiG : Hi(k,G)→ Hi
ab(k,G), i = 0, 1.
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(b) Ta cũng đã biết rằng, với mỗi dãy khớp các k-nhóm liên thông reductive

1→ G1 → G2 → G3 → 1

cho ta một dãy khớp các k-xuyến cực đại tương ứng

1→ T1 → T2 → T3 → 1;

và một dãy khớp các nhóm nửa đơn, đơn liên tương ứng (theo [15, Prop. 3.12])

1→ Gsc
1 → Gsc

2 → Gsc
3 → 1

và dãy khớp các k-xuyến cực đại tương ứng

1→ T sc1 → T sc2 → T sc3 → 1.

Khi đó ta có dãy khớp các phức ngắn

1→ (T sc1 → T1)→ (T sc2 → T2)→ (T sc3 → T3)→ 1

vì vậy cũng có một dãy khớp của các đối đồng điều aben

· · · → Hi−1
ab (k,G3)→ Hi

ab(k,G1)→ Hi
ab(k,G2)→ Hi

ab(k,G3)→ Hi+1
ab (k,G1)→ · · ·

(c) Tiếp theo, cho G là một nhóm liên thông reductive. Ta xét nhóm phụ hợp

Ad(G) = G/Z(G) và dãy khớp

1→ Z(G)→ G→ Ad(G)→ 1;

khi đó ta có dãy khớp đối đồng điều

H1
flat(k, Z(G))→ H1

flat(k,G)→ H1
flat(k,Ad(G))

∆→ H2
flat(k, Z(G)).

Với ký hiệu như trên ta phát biểu định nghĩa sau.

Định nghĩa 3.4.1 Nếu với mọi nhóm G đơn liên nửa đơn, ∆ luôn là toàn ánh, thì

k được gọi (theo [14]) là trường (kiểu) Douai.

Chú ý 3.4.2 (i) Theo [18, Chap. IV, Thm. 2 và Chap. V, Thm. 2]) ta biết rằng mỗi

trường p-adic hoặc trường số đều là một trường kiểu Douai.

(ii) Trong ([12], [42]) các tác giả đã chỉ ra các trường hàm địa phương hay toàn

cục cũng là trường kiểu Douai.

Định lý 3.4.3 Cho k là một trường kiểu Douai có chiều đối đồng điều Galois ≤ 2

thỏa mãn H1
flat(k,H) = 0 với mọi k-nhóm đơn liên nửa đơn liên thông H. Giả sử
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1→ G1 → G2
π→ G3 → 1 là một dãy khớp các k-nhóm liên thông reductive. Khi đó

một lớp đối đồng điều p ∈ H1
flat(k,G3) có thể nâng lên tới H1

flat(k,G2) nếu và chỉ nếu

ab1
G3

(p) ∈ H1
ab(k,G3) có thể nâng lên tới H1

ab(k,G2). Đặc biệt, ánh xạ H1
flat(k,G2)→

H1
flat(k,G3) là toàn ánh nếu và chỉ nếu ánh xạ H1

ab(k,G2)) → H1
ab(k,G3)) là toàn

ánh.

Chứng minh. Vì Gi là liên thông reductive nên theo [14, Thm. 5.8(i)], ta có các song

ánh sau

ab1
Gi

: H1
flat(k,Gi) ' H1

ab(k,Gi).

Ta xét sơ đồ sau

(∗) H1
flat(k,G2)

π∗ //

ab1G2
��

H1
flat(k,G3)

ab1G3
��

∂

''

H1
ab(k,G2)

πab //H1
ab(k,G3) ∆ //H2

ab(k,G1) //H2
ab(k,G2)

Theo nhận xét đầu mục ta đã biết, do tính hàm tử, hình vuông trong sơ đồ trên là

giao hoán và dòng dưới của sơ đồ là khớp. Vì vậy ta có ánh xạ

∂ : H1
flat(k,G3)→ H2

ab(k,G1).

Do đó một lớp đối đồng điều p ∈ H1
flat(k,G3) có thể nâng lên tới H1

flat(k,G2) nếu và

chỉ nếu ab1
G3

(p) ∈ H1
ab(k,G3) có thể nâng lên tới H1

ab(k,G2) và ánh xạ H1
flat(k,G2)→

H1
flat(k,G3) là toàn ánh nếu và chỉ nếu ánh xạ H1

ab(k,G2)) → H1
ab(k,G3)) là toàn

ánh.

Hệ quả 3.4.4 Với giả thiết như trong định lý trên, nếu ta giả sử thêm rằng

H2
flat(k,G

tor
1 ) = 0 thì ánh xạ H1

flat(k,G2)→ H1
flat(k,G3) là toàn ánh.

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh dãy sau là khớp

(2) H1
flat(k,G2)

π∗→ H1
flat(k,G3)

∂→ H2
ab(k,G1)→ H2

ab(k,G2).

(Trong trường hợp trường số hoặc trường p-adic, kết quả đã có trong [8, Prop. 5.8,

Corol. 5.10]). Với trường k như trong giả thiết định lý đã cho, xét sơ đồ (*) như ở

trên với dòng dưới khớp và các ánh xạ ab1
Gi
, i = 2, 3 là các song ánh, ta có

∂ ◦ π∗ = ∆ ◦ ab1
G3
◦ π∗ = ∆ ◦ πab ◦ ab1

G2
= 0,

nên Im(π∗) ⊆ Ker(∂). Mặt khác, lấy p3 ∈ Ker(∂) khi đó ∆ ◦ ab1
G3

(p3) = 0 nên

ab1
G3

(p3) ∈ Ker(∆) = Im(πab), tức là tồn tại q2 ∈ H1
ab(k,G2) để πab(q2) = ab1

G3
(p3).
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Áp dụng Định lý 3.4.3, ta suy ra p3 = π∗(p2) ∈ Im(π∗). Vậy ta có tính khớp tại

H1
flat(k,G3). Tương tự, ta cũng chứng minh được tính khớp tại H2

ab(k,G1).

Tiếp theo, vì kết quả [8, Prop. 2.12] hãy còn đúng trong trường hợp đặc số p > 0

(chứng minh tương tự) nên ta có với mỗi k-nhóm liên thông reductive G, với ký hiệu

như ở trên, ta có dãy khớp dài sau

· · ·→ Hi+1
flat(k,Ker(ρ))→ Hi

ab(k,G)→ Hi
flat(k,G

tor)→ Hi+2
flat(k,Ker(ρ))→ · · ·

Nếu char. k = 0 thì do cd(k) ≤ 2 theo giả thiết nên ta có Hi+1
flat(k,Ker(ρ)) =

Hi+1(k,Ker(ρ)) = 0. Nếu char. k = p > 0, ta sử dụng phân tích Ker(ρ) = F1 × F2,

trong đó F1 là lược đồ nhóm hữu hạn đẳng cấu với tích của các nhóm µn, với n

nguyên tố cùng nhau với p, F2 lược đồ nhóm hữu hạn đẳng cấu với tích của các

nhóm µps. Theo giả thiết cd(k) ≤ 2, nên Hi+1
flat(k, F1) = Hi+1(k, F1) = 0 ( ∀i ≥ 2),

đồng thời, áp dụng [39, Thm. 4] ta cũng có Hi+1
flat(k, F2) = 0 ( ∀i ≥ 2). Do đó từ dãy

khớp dài ta có các đẳng cấu

Hi
ab(k,G) ' Hi

flat(k,G
tor), i ≥ 2.

Áp dụng điều này vào các nhóm liên thông reductive G1, G2 trong dãy (2) ta nhận

được dãy khớp

(3) H1
flat(k,G2)

π∗→ H1
flat(k,G3)

∂→ H2
flat(k,G

tor
1 )

ϕ→ H2
flat(k,G

tor
2 ),

và ta có điều phải chứng minh. �

Định lý sau đây là nguyên lý địa phương- toàn cục cho tính chất nâng các lớp đối

đồng điều, và đây là một mở rộng của kết quả của Borovoi ([7]) cho trường số sang

trường hợp trường hàm toàn cục.

Định lý 3.4.5 Cho k là một trường hàm toàn cục, V là tập tất cả các chốn của k.

Giả sử 1→ G1 → G2
π→ G3 → 1 là một dãy khớp các k-nhóm liên thông reductive.

Giả sử rằng X2(Gtor
1 ) = 0. Khi đó mỗi lớp đối đồng điều p ∈ H1

flat(k,G3) nâng địa

phương khắp nơi (tức là được nâng tới một lớp thuộc H1
flat(kv, G2)) với mọi v ∈ V ,

cũng được nâng toàn cục.

Chứng minh. Ta có biểu đồ sau giao hoán với các dòng khớp (tính khớp của các

dòng thứ nhất (có ∂) và dòng thứ hai (có
∏
∂) là do dãy (2) trong Hệ quả 3.4.4).
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Giả sử p ∈ H1
flat(k,G3), sao cho g(p) ∈ Im(ζ). Do dòng thứ hai là khớp, nên

(
∏

∂)(g(p)) = 0.

Do hình vuông chéo ở sơ đồ trên là giao hoán, ta có

0 =
∏

∂(g(p)) = f(∂(p)),

nên ta thấy rằng ∂(p) ∈ Ker(f). Chú ý rằng khi k là trường hàm địa phương hoặc

toàn cục thì k là trường kiểu Douai và có chiều đối đồng điều Galois ≤ 2, nên theo

chứng minh trong Hệ quả 3.4.4 ta có

Hi
ab(k,G) ' Hi

flat(k,G
tor), i ≥ 2,

Hi
ab(kv, G) ' Hi

flat(kv, G
tor), i ≥ 2,∀v.

Do vậy ta có Ker(f) = X2(Gtor
1 ), theo giả thiết X2(Gtor

1 ) là tầm thường, nên

p ∈ Ker(∂) = Im(π∗) do tính khớp của dòng thứ nhất trong biểu đồ trên. �

Hệ quả 3.4.6 Cho k là một trường hàm toàn cục, V là tập tất cả các chốn của k.

Giả sử 1→ G1 → G2
π→ G3 → 1 là một dãy khớp các k-nhóm liên thông reductive.

Giả sử dim(Gtor
1 ) ≤ 1. Khi đó mỗi lớp đối đồng điều p ∈ H1

flat(k,G3) nâng địa

phương khắp nơi (tức là được nâng tới một lớp thuộc H1
flat(kv, G2)) với mọi v ∈ V ,

cũng được nâng toàn cục.

Chứng minh. Đặt T = Gtor
1 , ta chỉ cần chứng minh X2(T ) = 0 rồi áp dụng Định lý

3.4.5. Ta có thể giả thiết rằng dim(T ) = 1. Từ việc phân loại của các k-xuyến đại

số chiều 1, ta biết một trong hai trường hợp sau xảy ra:

(1) T ∼= Gm. Khi đó X2(Gm) = 0 theo Định lý Brauer-Hasse-Noether.
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(2) T ∼= R
(1)
L/k(Gm) với L/k là mở rộng tách được bậc hai. Theo định nghĩa ta có

dãy khớp

1→ T → RL/k(Gm)→ Gm → 1,

và dãy khớp đối đồng điều tương ứng (với chú ý H1(k,Gm) = 0).

0→ H2(k, T )→ H2(k,RL/k(Gm))→ H2(k,Gm).

Và ta có biểu đồ giao hoán với các dòng khớp

0 −−−→ H2(k, T ) −−−→ H2(k,RL/k(Gm)) −−−→ H2(k,Gm)

α

y yβ yγ
0 −−−→

∏
vH

2(kv, T )
δ−−−→

∏
v H2(kv, RL/k(Gm)) −−−→

∏
v H2(kv,Gm)

Trong biểu đồ trên, γ là đơn ánh theo Định lý Brauer-Hasse-Noether. Theo Bổ đề

Shapiro ta cóH2(k,RL/k(Gm)) = H2(L,Gm); H2(kv, RL/k(Gm) =
∏

wi/v
H2(Lwi,Gm)

và
∏

v(H
2(kv, RL/k(Gm)) =

∏
w H2(Lw,Gm). Như vậy β cũng là đơn ánh theo

Định lý Brauer-Hasse-Noether. Từ đó suy ra được α cũng là đơn ánh, tức là ta

có X2(T ) = 0. Hệ quả được suy ra từ Định lý 3.4.5. �
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu nguyên lý Hasse mạnh cho không gian

thuần nhất của nhóm reductive liên thông trên trường toàn cục và một số ứng dụng.

Chúng tôi đã chứng minh được các kết quả chính sau đây.

- Chứng minh được nguyên lý Hasse cho không gian thuần nhất của một nhóm

đại số reductive liên thông (Định lý 3.1.5), mở rộng một kết quả đã biết của Harder

trong trường hợp trường hàm.

- Chứng minh một số nguyên lý địa phương-toàn cục về hạng tương đối và tính

đẳng hướng của nhóm đại số hầu đơn trên trường toàn cục và đưa ra phản ví dụ

những nhóm hầu đơn không thỏa mãn nguyên lý địa phương toàn cục đối với tính

đẳng hướng (Định lý 3.3.2).

- Áp dụng nguyên lý Hasse vừa chứng minh để đưa ra cách chứng minh mới của

các Định lý 2.2.1 và Định lý 2.4.1 của chương 2.

- Chứng minh một nguyên lý địa phương- toàn cục cho tính chất nâng lớp đối

đồng điều của một dãy khớp ngắn các nhóm đại số reductive liên thông trên trường

hàm toàn cục.

- Các kết quả của chương này dựa theo các bài báo [23], [25].



Chương 4

Nguyên lý Hasse trên trường toàn cục

vô hạn cho các dạng

Mục tiêu của chương này là nghiên cứu nguyên lý Hasse (kinh điển) trên các mở

rộng đại số vô hạn của trường toàn cục. Cụ thể chúng ta sẽ mở rộng một số nguyên

lý Hasse kinh điển cho trường hợp mở rộng đại số vô hạn của trường toàn cục. Ta

cần chú ý rằng các kết quả số học nhận được có thể rất khác nhau phụ thuộc vào

trường mà ta xét. Chẳng hạn, nếu k là bao đóng đại số của một trường toàn cục thì

phần lớn các kết quả về nguyên lý địa phương- toàn cục là đúng.

Chú ý rằng, mối quan hệ toàn cục ↔ các bao đầy đủ trong bài toán kinh điển ở

đây được thay bởi mối quan hệ toàn cục ↔ các địa phương hóa. Ở đây, với một chốn

v của một mở rộng đại số vô hạn k của một trường toàn cục L, trường địa phương

hóa tương ứng với v là một trường con mà ta ký hiệu là k(v) được chứa trong bao

đầy đủ kv của k tại v (xem định nghĩa ở dưới). Và để phân biệt hai cách tiếp cận,

trong chương này, ta sẽ gọi nguyên lý thể hiện bằng mối quan hệ toàn cục ↔ các

bao đầy đủ là nguyên lý Hasse kinh điển, còn nguyên lý thể hiện qua mối quan hệ

toàn cục ↔ các địa phương hóa ta sẽ gọi đơn giản là nguyên lý Hasse.

Kết quả chính của chương này là thiết lập một số nguyên lý địa phương-toàn cục

cho các dạng hecmit (phản hecmit) trên các mở rộng đại số vô hạn của trường toàn

cục.

4.1 Dạng toàn phương trên trường địa phương hóa và toàn

cục vô hạn

Trường địa phương hóa

Cho F là một trường toàn cục. Ta gọi một mở rộng đại số vô hạn k của F là một

66
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trường toàn cục vô hạn. Với cặp k, F như vậy, cho v là một định giá của k và kv là

bao đầy đủ của k tại v. Có khá nhiều kết quả về số học của trường toàn cục không

còn đúng trên các mở rộng đại số vô hạn. Một trong những trở ngại chính là với mở

rộng hữu hạn L của F chứa trong k, với một chốn w trên trường L có thể có vô hạn

mở rộng tới k.

Các hạn chế của v lên các mở rộng trung gian hữu hạn L của F (F ⊂ L ⊂ k) sinh

ra các bao đầy đủ Lv chứa trong bao đầy đủ kv và ký hiệu C là tập tất cả các Lv như

vậy. Ta nói rằng (theo [17]) một trường k′ là một địa phương hóa của k tại v, nếu

k′ là giới hạn thuận của tất cả các mở rộng thuộc C và ký hiệu nó bởi k(v). Ta còn

gọi các trường như vậy là các trường địa phương hóa. Các trường địa phương hóa

đã được nghiên cứu lần đầu tiên bởi Moriya ([59, 60]), Moriya và Schilling, Moriya

và Nakayama (xem [35, Ch. VI, Sec. 11]).

Ta có thể mô tả k(v) trong bổ đề sau.

Bổ đề 4.1.1 Đặt k = ∪nLn, là hợp của một dãy tăng những mở rộng hữu hạn của

F, tất cả đều chứa trong k.

F = L0 ⊂ L1 ⊂ · · · ⊂ Ln ⊂ · · · ⊂ k,

và v là một chốn của k. Cố định một phép nhúng k ↪→ kv. và đặt vn = v|Ln là hạn

chế của v đến Ln. Khi đó k(v) là hợp của một dãy tăng các mở rộng con hữu hạn

trên Fv

Fv = L0,v0 ⊂ L1,v1 ⊂ · · · ⊂ Ln,vn ⊂ · · · ⊂ kv.

Đặc biệt, nếu v là chốn thực (tương ứng phức), thì k(v) = kv ' R (tương ứng

k(v) = kv ' C).

Chứng minh. Thật vậy, nếu F = K0 ⊂ K1 ⊂ · · · ⊂ Kn · · · ⊂ k là một dãy tăng các

mở rộng hữu hạn khác, đặt wi là hạn chế của v lên Ki. Khi đó với mỗi i (tương

ứng n), tồn tại một chỉ số m(i) (tương ứng j(n)) sao cho Ki ⊂ Lm(i) (tương ứng

Ln ⊂ Kj(n)). Khi đó ta có Ki,wi ⊂ Lm(i),vm(i)
(tương ứng Ln,vn ⊂ Kj(n),wj(n)

) và

∪nLn,vn = ∪iKi,wi

là điều phải chứng minh. �

Nhận xét 4.1.2 Ta biết rằng một mở rộng đại số vô hạn của một trường địa phương

có thể không là trường đầy đủ. Vậy, trong trường hợp tổng quát, trường địa phương

hóa k(v) được giới thiệu ở trên không trùng với kv.
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Phân loại địa phương của các dạng toàn phương trên các trường địa

phương (vô hạn)

Cho k là một mở rộng đại số vô hạn của một trường hữu hạn (hoặc địa phương)

F có đặc số khác 2, f là một dạng toàn phương chính quy trên k với chiều n (tức

là số biến là n). Ta có kết quả quan trọng sau đây, chúng cho ta mối liên hệ đến

sự phân loại các dạng toàn phương trên một trường Hensel với các định giá rời rạc

tương tự vấn đề trên trường thặng dư.

Định lý 4.1.3 ([33, Ch. 6, 2.6, Springer Thm.]) Cho K là một trường đầy đủ với

một định giá rời rạc, κ là trường thặng dư của K có đặc số 6= 2. Khi đó tồn tại một

đẳng cấu của các nhóm Witt

W (K) ' W (κ)⊕W (κ)

với f 7→ (f1, f2), ở đó fi là dạng thặng dư thứ i của dạng f .

Định lý 4.1.3 được phát biểu cho các trường đầy đủ, nhưng kết quả này vẫn đúng

cho các trường Hensel. Hơn nữa, định lý này có thể được mở rộng cho các dạng

(phản-)hecmit (xem Định lý 4.3.1).

Như một hệ quả, chúng tôi đưa ra phát biểu sau, mà chứng minh của nó về căn bản

cũng tương tự như trong trường hợp trường hữu hạn hay trường địa phương. Ta có

thể sử dụng Định lý Springer ở trên cho một trong các chứng minh của nó.

Định lý 4.1.4 (a) Cho F là mở rộng đại số trên một trường hữu hạn có đặc số

khác 2. Khi đó, mỗi dạng toàn phương có hạng n ≥ 3 đều là đẳng hướng trên F . Vì

vậy, hai dạng toàn phương trên F là tương đương trên F nếu chúng có cùng chiều

và cùng định thức.

(b) Cho k là một trường địa phương hóa ứng với một định giá phi Acsimet của một

trường toàn cục vô hạn, κ là trường thặng dư của k có đặc số 6= 2. Khi đó mọi dạng

toàn phương có hạng n ≥ 5 đều là đẳng hướng trên k.

Chứng minh. (a) Nếu f là một dạng toàn phương có hạng n ≥ 3 thì f xác định trên

trường F1 ⊆ F , F1 là một mở rộng hữu hạn của Fq. Khi đó F1 cũng là trường hữu

hạn, ta đã biết các dạng toàn phương hạng n ≥ 3 trên trường hữu hạn luôn đẳng

hướng (xem [36, Ch. IV, Prop. 4]). Vậy f là đẳng hướng trên F1 suy ra f cũng là

đẳng hướng trên F.

(b) Ta có k = ∪kn, trong đó mỗi kn là một trường địa phương. Giả sử f = a1x
2
1+· · ·+

anx
2
n với n ≥ 5, với ai ∈ k∗. Khi đó, tồn tại chỉ số n0 sao cho ai ∈ kn0,∀i = 1, . . . , n0.

Như vậy f là dạng toàn phương hạng ≥ 5 xác định trên trường địa phương kn0. Áp
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dụng Định lý 1.2.1 (xem [36, Ch. IV, Thm. 6]) ta có f là đẳng hướng trên k∗n0
, suy

ra f đẳng hướng trên k.

Ta định nghĩa ký hiệu Hilbert trên k như thông thường (xem [36, Ch. III]) như

sau. Với a, b ∈ k∗, (a, b) = 1 nếu và chỉ nếu phương trình z2 − ax2 − by2 = 0 có một

nghiệm không tầm thường trong k3, (a, b) = −1 trong trường hợp còn lại.

Bổ đề 4.1.5 Cho D là một thể quaternion không tầm thường trên một trường địa

phương hóa phi Acsimet k. Khi đó D là duy nhất (với sai khác một đẳng cấu).

Chứng minh. Ta viết D = (a, b/k). Theo định nghĩa, k = ∪nkn, ở đó kn là các

trường địa phương. Khi đó tồn tại n sao cho a, b ∈ kn và D được xác định trên

trường địa phương L = kn. Bằng cách lấy giao của các trường địa phương như vậy,

ta có thể giả sử rằng L là nhỏ nhất. Vậy, với cặp (a, b) này D xác định duy nhất

sai khác L-đẳng cấu. Giả sử D′ là một đại số quaternion chia được (không tầm

thường) trên k, D′ = (a′, b′/k), a′, b′ ∈ k. Ta có tháp vô hạn các mở rộng hữu hạn

của L: L = L0 ⊂ L1 ⊂ · · · ⊂ k, trong đó k = ∪nLn, sẽ tồn tại một chỉ số n sao cho

a′, b′ ∈ Ln. Khi đó trên Ln, D ' D′, theo tính chất duy nhất sai khác đẳng cấu của

các đại số quaternion trên trường địa phương (suy từ Bổ đề 1.2.2). Vậy D ' D′ trên

k. �

Phân loại các dạng toàn phương trên các trường toàn cục vô hạn có đặc

số 6= 2. Nguyên lý Hasse mạnh.

Cho k là một trường toàn cục vô hạn, C là họ tất cả các trường địa phương hóa

của k. Ta nói rằng nguyên lý Hasse được thỏa mãn cho tính chất P nào đó (P xác

định trên k và trên mọi trường địa phương hóa của k) nếu như P thỏa mãn trên

k mỗi khi P được thỏa mãn trên mọi trường địa phương hóa của k (khi đó ta nói

P được thỏa mãn địa phương khắp nơi). Ngoài ra, khi ta nói rằng nguyên lý Hasse

được thỏa mãn, tức là ta đang xét theo nghĩa mới. Ở đây ta quan tâm đến nguyên

lý Hasse cho một dạng toàn phương không suy biến f trên k. Ta có kết quả sau.

Định lý 4.1.6 Cho k là một trường toàn cục vô hạn có đặc số khác 2.

(1) ([17, Thm. 4]) Nếu f là một dạng toàn phương n biến với n ≥ 3, thì nguyên lý

Hasse mạnh thỏa mãn cho f , nghĩa là, nếu f biểu diễn 0 địa phương khắp nơi thì f

biểu diễn 0 trên k.

(2) ([17, Corol. 5]) Nếu f là một dạng toàn phương n biến với n ≥ 2 và a ∈ k thì f

biểu diễn a trên k nếu và chỉ nếu f biểu diễn a địa phương khắp nơi.
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(3) ([17, Exam. 11]) Tồn tại trường toàn cục vô hạn k đặc số 0 và phần tử d ∈ k∗

sao cho địa phương khắp nơi, d là bình phương, nhưng d 6∈ (k∗)2.

(4) Với mỗi số tự nhiên n, tồn tại những dạng toàn phương chiều n tương đương địa

phương khắp nơi nhưng không tương đương trên k.

Chứng minh. (4). Cho k và d ∈ k∗ như trong (3). Dạng toàn phương 2 chiều f =

〈1,−d〉 là địa phương đẳng hướng (hoặc địa phương hyperbolic), nhưng không đẳng

hướng trên k. Do đó hai dạng toàn phương 1 chiều g = 〈1〉, h = 〈d〉 là tương đương

địa phương, nhưng không tương đương trên k. Gọi q là một dạng toàn phương có

chiều n− 1. Theo định lý giản ước của Witt cho dạng toàn phương (Định lý 1.1.5),

các dạng n chiều g ⊥ q và h ⊥ q là tương đương địa phương nhưng không tương

đương trên k. �

Chú ý 4.1.7 Từ Định lý 4.1.6 ta thấy rằng nguyên lý Hasse yếu (theo nghĩa mới)

cho dạng toàn phương có thể không thỏa mãn. Đặc biệt, nguyên lý Hasse về đối

đồng điều (theo nghĩa mới) có thể không thỏa mãn cho H1(k, µ2) hoặc H1(k,O(f)).

Như vậy, có các dạng toàn phương thỏa mãn nguyên lý Hasse kinh điển (tương ứng

nguyên lý Hasse về đối đồng điều) trên trường toàn cục, nhưng nguyên lý Hasse-

Minkowski (tương ứng nguyên lý Hasse về đối đồng điều) đối với chúng có thể không

thỏa mãn trên các trường toàn cục vô hạn.

4.2 Định lý Hasse về chuẩn và Định lý Hasse-Brauer-Noether

Cho k là một trường toàn cục vô hạn, Vk là tập tất cả các chốn của k. Ở đây chúng

tôi khảo sát hai nguyên lý địa phương-toàn cục kinh điển của Lý thuyết Số trên các

trường toàn cục, gọi là Định lý Hasse về chuẩn và Định lý Brauer-Hasse-Noether.

Chúng tôi có mở rộng sau đây của Định lý Hasse về chuẩn (cho dạng toàn phương).

Mệnh đề 4.2.1 Cho k là một trường toàn cục vô hạn.

(1) Đặt K = k(
√
a) là một mở rộng bậc hai của k. Khi đó một phần tử b ∈ k là

chuẩn của một phần tử thuộc K nếu và chỉ nếu địa phương khắp nơi b cũng vậy.

(2) Cho D = (a, b/k) là một đại số quaternion trên k. Khi đó D là tầm thường nếu

và chỉ nếu nó là tầm thường địa phương khắp nơi.

Chứng minh. 1) Ta áp dụng Định lý 4.1.6(1), đối với dạng toàn phương f =

x2 − ay2 − bz2.

2) Ta biết rằng (Bổ đề 1.3.3) D là tầm thường trên k nếu và chỉ nếu dạng chuẩn

x2 − ay2 − bz2 + abt2 của D là đẳng hướng. Nên áp dụng Định lý 4.1.6(1) cho dạng
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chuẩn trên ta suy ra điều phải chứng minh. �

Để chuẩn bị cho việc trình bày các kết quả tiếp theo, chúng ta cần một số khái

niệm về cây phả hệ và Bổ đề König.

Định nghĩa 4.2.2

(1) Một đồ thị Γ = (V (Γ),≤) trong đó ≤ là một quan hệ thứ tự giữa các đỉnh được

gọi là một cây, nếu hai điều kiện sau thỏa mãn

(a) Có duy nhất một đỉnh cực tiểu v0 được gọi là rễ.

(b) Với mỗi v ∈ V (Γ), tập A(v) := {s ∈ V (Γ) | s ≤ v} (thế hệ trước của v) là một

tập con hữu hạn sắp thứ tự tuyến tính.

(2) Số các phần tử của tập hữu hạn A(v) gọi là tuổi của v, và được ký hiệu là a(v).

(3) Đặt G(Γ)(n) = {v ∈ V (Γ) | a(v) = n}, G(Γ)(n) được gọi là thế hệ thứ n của

Γ. Với v ∈ V (Γ) cho trước, ký hiệu O(v) là tập kế tiếp của v, tức là O(v) = {u ∈
V (Γ) | v ≤ u và a(u) = a(v) + 1}.

(4) Cây Γ được gọi là một cây phả hệ với hữu hạn cành, nếu tại mỗi đỉnh v, O(v) là

hữu hạn.

(5) Một nhánh là một tập con sắp thứ tự tuyến tính liên thông, và một nhánh cực

đại được gọi là một cành. Ta dễ thấy rằng một cây là hữu hạn cành nếu và chỉ nếu

với mọi n ≥ 0, thế hệ thứ n của Γ là hữu hạn.

Định lý 4.2.3 ([57, Sec. 3, Thm. E], [58, Ch. XIII])(Bổ đề König) Nếu T là một

cây phả hệ vô hạn với hữu hạn cành, thì luôn tồn tại một cành vô hạn.

Nhận xét 4.2.4 Bổ đề König có nhiều áp dụng. Sau đây, ta sẽ sử dụng Bổ đề König

để chứng minh các nguyên lý địa phương-toàn cục.

Nhắc lại rằng, với một đại số đơn tâm A chiều n trên trường k, nếu L là một

trường của k thì ta thường ký hiệu AL = A⊗k L. Khi đó AL là một đại số đơn tâm

chiều n trên L (xem [33, Ch.8]). Định lý Brauer-Hasse-Noether là một trong những

kết quả nổi tiếng của lý thuyết trường các lớp toàn cục, một trong các phát biểu

như sau.

Định lý 4.2.5 (Xem [33, Ch.10, 2.3]) Cho k là một trường toàn cục.

(1) Nếu A là một đại số đơn tâm chiều n2 trên tâm k của nó thì với hầu hết chốn

v ∈ Vk, Av(= A⊗k kv) là tầm thường, tức là Av 'Mn(kv).
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(2) Ta có dãy khớp sau

0→ Br(k)→ ⊕v Br(kv)→ Q/Z→ 0.

Ở đây chúng tôi chứng minh một phần mở rộng của định lý này cho trường hợp

trường toàn cục vô hạn.

Định lý 4.2.6 (Nguyên lý Hasse cho nhóm Brauer) Cho k là một trường toàn cục

vô hạn. Khi đó ta có đồng cấu chính tắc Br(k)→
∏

v Br(k(v)) là đơn ánh.

Chứng minh. Giả sử rằng A là một đại số đơn tâm trên k. Khi đó, vì A có chiều

hữu hạn trên k nên A xác định trên một trường toàn cục (hữu hạn) L(L ⊆ k) (tức

là, A = B ⊗L k, với B là một đại số đơn tâm trên L). Ta áp dụng lập luận tương

tự trong chứng minh của Định lý 4 trong [17]. Cụ thể là, giả sử A có chiều n2 trên

tâm k của nó, sao cho với mọi chốn v ∈ Vk, Av := A ⊗k k(v) là tầm thường, tức

là, Av ' Mn(k(v)). Ta sẽ chỉ ra rằng A là tầm thường, tức là, A ' Mn(k). Giả sử

ngược lại rằng A không tầm thường trên k, khi đó A 'Mm(D), trong đó D là một

đại số chia không tầm thường tâm k. Ta sẽ chỉ ra rằng tồn tại v ∈ Vk sao cho A là

không tầm thường trên k(v).

Ta lấy một tháp vô hạn các mở rộng

L = L0 ⊂ L1 ⊂ · · · ⊂ Ls ⊂ · · · ⊂ k,

trong đó mỗi Ls/L là mở rộng hữu hạn, sao cho k = ∪sLs. Vì A là không tầm

thường trên k, nó cũng không tầm thường trên mỗi trường toàn cục Ls. Do đó, theo

Định lý Brauer-Hasse-Noether ở trên, A là không tầm thường trên một bao đầy đủ

của mỗi trường Ls, ký hiệu là Ls,v(s) và A là không tầm thường chỉ trên một số hữu

hạn (ns > 0) trong số các bao đầy đủ của Ls. Sau khi đánh số lại, ta có thể giả sử

rằng các bao đầy đủ này là Ls,v(s)1, . . . , Ls,v(s)n(s).

Xét đồ thị Γ, với tập các đỉnh là

V (Γ) := {bao đầy đủ Ls,v(s)ncủa Ls, | s = 0, 1, . . . , 1 ≤ n ≤ n(s)},

và tập các mũi tên (cạnh có hướng) là

A(Γ) := {mũi tên Ls,v(s)n ↪→ Lt,w(t)m |s ≤ t, w(t)m = mở rộng của v(s)n tới Lt}.

Ta nói rằng Ls,v(s)n ≤ Lt,w(t)m nếu s ≤ t, Ls,v(s)n ⊆ Lt,w(t)m, và w(t)m là một mở rộng

của v(s)n. Khi đó (Γ, <) thỏa mãn các điều kiện của Bổ đề König, suy ra tồn tại

một cành vô hạn của cây. Gọi cành này là cành C bao gồm các đỉnh

Ls,v(s)is , is ∈ [1, ns],∀ s ≥ 0.
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Gọi Lv = L0,v(0)i0
, khi đó v|L là một định giá của L. Ta cũng ký hiệu v là mở rộng

của v đến k mà có hạn chế trên mỗi Ls là v(s)is. Vì hạn chế đến L của mọi v(s)is

là như nhau, và mỗi mở rộng con ( trường trung gian) có bậc hữu hạn của k/L đều

chứa trong trường Ls nào đó, nên theo Bổ đề 4.1.1 ta có k(v) = ∪sLs,v(s)is . Như vậy,

nếu A là tầm thường trên k(v) thì A là tầm thường trên một mở rộng hữu hạn K

của L0,v(0)i0
, chứa trong k(v). Từ đó suy ra rằng tồn tại chỉ số s0 sao cho với mọi

s ≥ s0 thì K chứa trong Ls,v(s)is và A là tầm thường trên (vô hạn) trường Ls,v(s)is

chứa K. Điều này mâu thuẫn với cách chọn Ls,v(s)is . Do đó A là không tầm thường

trên k(v), điều đó mâu thuẫn với giả thiết ban đầu của A. �

Chúng ta có kết quả sau.

Mệnh đề 4.2.7

(1) (Xem [1] cho trường hợp trường số vô hạn) Cho k là một trường địa phương hoặc

toàn cục vô hạn, A là một đại số đơn tâm tâm k. Nếu A là một đại số chia được thì

A là xyclic và chỉ số của A trùng với số mũ của nó.

(2) ([1])Tồn tại một đại số đơn tâm trên một trường số vô hạn mà không là xyclic.

Chứng minh. Định lý được chứng minh bằng cách lặp lại chứng minh của [1]. �

Tiếp theo ta xét các đại số đơn tâm với phép đối hợp trên các trường địa phương

hoặc toàn cục vô hạn. Từ Mệnh đề 4.2.7 ta suy ra kết quả sau.

Mệnh đề 4.2.8 Cho k là một trường địa phương hoặc toàn cục vô hạn. Nếu A

là một k-đại số đơn tâm với phép đối hợp không tầm thường loại 1 thì hoặc là

A ' Mn(D), với D là một đại số quaternion chia được, hoặc A là tầm thường trên

k.

Chứng minh. Ta biết rằng nếu A có phép đối hợp không tầm thường loại 1 cấp của

nó ≤ 2 trong Br(k). Đặt A = Mn(D), D là một đại số chia được trên k. Thì D có

cấp đúng bằng 1 hoặc 2, theo Mệnh đề 4.2.7, D là một đại số quaternion trên k hoặc

là trùng với k. �

Nhận xét 4.2.9

(1) Sẽ rất thú vị nếu các kết quả tương tự cho đại số đơn tâm trên các trường địa

phương và toàn cục vẫn đúng trên các trường địa phương và toàn cục vô hạn. Tuy

nhiên, có những kết quả (chẳng hạn trong Mệnh đề 4.2.7) không còn đúng, và có lẽ

cần có một nghiên cứu hệ thống về vấn đề này.
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(2) Nếu char.k > 0, và với một trường toàn cục L ⊂ k mà mở rộng k/L là thuần

túy không tách thì ta biết rằng mỗi chốn v ∈ VL có duy nhất một mở rộng tới k,

vậy mỗi k-đại số đơn tâm là tầm thường trừ một số hữu hạn các chốn.

Tuy vậy, ta có kết quả sau.

Mệnh đề 4.2.10 Không phải mọi đại số đơn tâm trên một trường toàn cục vô hạn

là hầu hết tầm thường địa phương khắp nơi (nghĩa là tầm thường trừ một số hữu hạn

chốn).

Chứng minh. Trước hết, cho L là một trường số, S là một tập con hữu hạn khác

rỗng những chốn của L và D là một đại số quaternion chia được trên L không

tầm thường tại đúng các chốn thuộc S (số phần tử của S là chẵn theo 4.2.5).

Với mỗi v ∈ S ta chọn một số dương lẻ nv. Theo lý thuyết trường các lớp (xem

mục 2 chương 10 trong tài liệu [2]), khi đó sẽ tồn tại một mở rộng xyclic K/L có

bậc n = BCNN(nv | v ∈ S) sao cho với mỗi mở rộng w của v tới K ta có bậc

[Kw : Lv] = nv. Ta ký hiệu SL (tương ứng SK) là tập tất cả các chốn của L (tương

ứng của K) mà tại đó D (tương ứng DK) không tầm thường (vậy S = SL). Chúng

ta có ánh xạ hạn chế tự nhiên resK/L : VK → VL và có resK/L(SK) ⊂ S. Mặt khác,

vì nv là lẻ với mọi v ∈ S, áp dụng Định lý của T.A.Springer ([33, Thm.5.3, Ch. 2] ta

suy ra rằng với mỗi mở rộng w ở trên, D⊗Kw không là tầm thường, vì vậy w ∈ SK ,
ta có resK/L(w) = v. Vậy resK/L(SK) = SL = S. Mặt khác, ta có thể chọn các số lẻ

nv sao cho Card(SK) > Card(SL). Lặp lại quá trình này, ta nhận được tháp vô hạn

các mở rộng của L

L = L0 ⊂ L1 ⊂ · · · ⊂ · · · ,

sao cho Card(SLn) > Card(SLm), nếu n > m. Ta đặt k = ∪nLn. Theo chính cách

xây dựng, ta thấy với mỗi v ∈ SL cùng với một mở rộng ṽ lên k thì D là không tầm

thường trên k(ṽ); Thật vậy, nếu ngược lại D là tầm thường trên k(ṽ), thì tồn tại n

sao cho D cũng tầm thường trên Ln,w, trong đó w là một mở rộng của v ∈ SL đến

Ln, do [Ln,w : Lv] là lẻ nên lại áp dụng [33, Th. 5.3] ta suy ra D tầm thường trên

Lv, mâu thuẫn với giả thiết về v ∈ SL. Ta cũng có resk/Ln
(Sk) = SLn với mọi n. Từ

đó Sk là vô hạn. �

4.3 Lý thuyết địa phương của các dạng hecmit và phản

hecmit

Chúng ta cần nhắc lại một kết quả quan trọng của Scharlau ([34]). Kết quả này

mở rộng Định lý Springer (Định lý 4.1.3) trên đây cho trường hợp các đại số chia



75

được.

Gọi K là một trường Hensel với định giá rời rạc v, R vành nguyên của K (đối với

v) với phần tử đơn trị hóa π, ideal cực đại p = (π) và trường thặng dư F := R/p.

Gọi D là một đại số chia tâm K với phép đối hợp J , V là một không gian vectơ

trái hữu hạn chiều trên D. Đặt D± := {x ∈ D | xJ = ±x}. Ta vẫn ký hiệu v là mở

rộng (duy nhất) của định giá v tới D, và ký hiệu RD (tương ứng pD) là vành nguyên

(tương ứng iđêan cực đại) của D. Gọi D̄ := RD/pD là đại số thặng dư tương ứng.

Cho f là một dạng (phản-) hecmit không suy biến đối với phép đối hợp J trên D.

Đặt K0 là tập các phần tử J-cố định của K. Với mỗi phần tử J-đối xứng (tương

ứng J-phản đối xứng) d ∈ D∗, ta đặt Jd : x 7→ dxJd−1. Khi đó Jd cũng là một phép

đối hợp trên D. Nếu J là loại một (hoặc tương ứng loại hai), thì K = K0 (tương

ứng K/K0 là một mở rộng bậc hai tách được) và J cảm sinh một phép đối hợp J̄

trên D̄. Ta có hai trường hợp ngoại lệ:

1) K/K0 là một mở rộng bậc hai rẽ nhánh, J là phép đối hợp loại hai và D = K;

2) D = (a, π/K) là một đại số quaternion với a là đơn vị, K = K0, J là phép đối

hợp loại một và dim(D+) = 1.

Trong mọi trường hợp khác ta có thể chọn phần tử đơn trị hóa đối xứng t ∈ D thỏa

mãn v(t) > 0 và là cực tiểu. Với t như vậy, xét phép đối hợp Jt tương ứng như trên.

Định lý 4.3.1 ([34, Prop. 3.3, Thm. 3.6]) (i) Giả sử char. F 6= 2, a1, . . . , an là các

phần tử J-(phản) đối xứng của RD− pD. Khi đó dạng (phản) hecmit trên D

h(x, y) :=
∑

1≤i≤n
xJi aiyi

là đẳng hướng nếu và chỉ nếu dạng phản hecmit thu gọn

h̄(x̄, ȳ) :=
∑

1≤i≤n
x̄J̄i āiȳi

là đẳng hướng trên (D̄, J̄).

(ii) Trừ hai trường hợp đặc biệt 1) và 2) nêu trên, tồn tại đẳng cấu của các nhóm

Witt của các dạng hecmit

W (D, J) ' W (D̄, J̄)⊕W (D̄, J̄t),

trong đó h 7→ (h̄1, h̄2), h̄i là dạng thặng dư thứ i của h, và t như đã chọn.
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(iii) Trong trường hợp đặc biệt 1) và 2) nêu trên ta có đẳng cấu các nhóm Witt

W (D, J) ' W (D̄, J̄)

trong đó h 7→ h̄1.

Từ đây ta có hệ quả sau.

Hệ quả 4.3.2 Với giả thiết như trong 4.3.1, nếu mọi dạng h̄ chiều n + 1 là đẳng

hướng thì mọi dạng h chiều 2n+ 1 cũng đẳng hướng và nếu có một dạng không đẳng

hướng h̄ chiều n thì cũng có dạng không đẳng hướng chiều 2n.

I. Lý thuyết địa phương cho các dạng kiểu A

Chúng tôi bắt đầu với định lý phân loại cho các dạng kiểu A trên các trường địa

phương, trước hết, ta nhắc lại kết quả của M. Kneser.

Định lý 4.3.3 ([33, Th. 1.1, Thm.1.2, Ch.10]) Cho k là một trường địa phương phi

Acsimet có đặc số khác 2, D là một k-đại số chia được với tâm K và phép đối hợp

J loại hai, không tầm thường trên K (k = KJ) và h là một dạng hecmit không suy

biến hạng n ứng với J và nhận giá trị trong D. Khi đó D = K, vì vậy h là tương

đương Morita với một dạng toàn phương chiều 2n trên k (nghĩa là hai dạng hecmit

h và h′ là đẳng cự nếu và chỉ nếu các dạng vết qh và qh′ của chúng là đẳng cự).

Mở rộng kết quả này tới trường hợp các mở rộng vô hạn của các trường địa

phương, chúng ta có kết quả sau.

Định lý 4.3.4 Cho k là một trường địa phương hóa phi Acsimet có đặc số khác 2,

D là một thể tâm K và phép đối hợp J loại hai không tầm thường trên K (k = KJ)

và h là một dạng hecmit không suy biến hạng n ứng với phép đối hợp J và giá trị

trong D. Khi đó D = K, vì vậy h là tương đương Morita với một dạng toàn phương

chiều 2n trên k.

Chứng minh. Ta đặt K = k(
√
a). Ta biết rằng D được xác định trên một trường địa

phương phi Acsimet L ⊂ k, ta có thể chọn L sao cho
√
a ∈ L. Khi đó D = DL⊗LK;

J : DL → DL là phép đối hợp loại hai (với LJ = k ∩ L ( L). Khi đó, áp dụng Định

lý 4.3.3 ta có DL = L suy ra D = K. Phần còn lại áp dụng Định lý ([33, Th. 1.1,

Ch.10]). �

Hệ quả 4.3.5 Với giả thiết như trong Định lý 4.3.4, ta có mọi dạng hecmit h chiều

n ≥ 3 là đẳng hướng trên k.
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Chứng minh. Dạng hecmit đã cho ứng với dạng toàn phương qh có chiều ≥ 6, vì vậy

biểu diễn 0 trên các trường địa phương phi Acsimet. �

II. Lý thuyết địa phương cho các dạng kiểu C

Ta ký hiệu D là một đại số chia được tâm k với phép đối hợp loại 1, f là một

dạng J-hecmit không suy biến nhận giá trị trong D, trong đó J là phép đối hợp

loại một của D. Giả sử rằng J có kiểu đối xứng, tức là không gian D+ các phần tử

J-đối xứng của D có chiều d(d − 1)/2, với d = deg(D). Bây giờ ta giả sử k là một

trường địa phương hóa phi Acsimet của một trường toàn cục vô hạn có đặc số khác

2. Cho f là một dạng hecmit không suy biến chiều n nhận giá trị trong một đại số

chia được tâm k. Khi đó, ta biết rằng f,D, . . . được xác định trên một trường địa

phương phi Acsimet (hữu hạn) L. Ký hiệu d là định thức của f , tức là ảnh trong

k∗/k∗2 của định thức của ma trận biểu diễn f đối với một cơ sở cho trước. Chúng

ta có kết quả sau.

Mệnh đề 4.3.6 Cho k là một trường địa phương hóa phi Acsimet của một trường

toàn cục vô hạn với trường thặng dư có đặc số khác 2, f là một dạng hecmit không

suy biến nhận giá trị trong một đại số quaternion chia được D với phép đối hợp

chuẩn J trên k. Khi đó, nếu dim(f) ≥ 2, thì f là đẳng hướng.

Chứng minh. Trước hết, ta giả sử L ⊂ k là trường địa phương (hữu hạn) phi Acsimet

mà D, f xác định trên L. Gọi f = a1x
J
1y1 + · · · + anx

J
nyn, ai ∈ L∗, xi ∈ D (∀i =

1, . . . , n), khi đó dạng vết tương ứng của f là qf = a1x
J
1x1 + · · · + anx

J
nxn. Ta biết

rằng qf là dạng toàn phương trên L có số chiều dim(qf ) = 4 dim(f) ≥ 8, nên áp

dụng Định lý 1.2.1, ta có qf là đẳng hướng trên L. Do đó, f đẳng hướng trên L kéo

theo f cũng đẳng hướng trên k. �

III. Lý thuyết địa phương cho các dạng kiểu D

Cho k là một trường địa phương hóa phi Acsimet của một trường toàn cục vô

hạn có đặc số khác 2. D là một đại số chia được tâm k, f là một dạng phản hecmit

không suy biến nhận giá trị trong D ứng với phép đối hợp loại một J của D. Giả sử

rằng J là dạng trực giao, (tức là không gian D+ các phần tử J-đối xứng của D có

chiều d(d− 1)/2, với d = deg(D)). Vì D có phép đối hợp loại một và có cấp 2 trong

nhóm Brauer Br(k) nên theo Mệnh đề 4.2.8 ta có D là một thể quaternion trên k.

Giả sử rằng J là phép đối hợp chuẩn của D. Khi đó ta có thể áp dụng Hệ quả 4.3.2

vào trường hợp này và ta có kết quả sau đây tương tự kết quả của Tsukamoto.
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Định lý 4.3.7 (Xem [33, p. 363] cho trường hợp trường p-adic). Cho k là một trường

địa phương hóa phi Acsimet có đặc số khác 2, h là một dạng phản hecmit không suy

biến nhận giá trị trong một đại số quaternion chia được D = (a, b/k) với phép đối

hợp chuẩn J trên k. Khi đó nếu dim(h) ≥ 4, thì h là đẳng hướng.

Chứng minh. Ta có thể sử dụng phương pháp của Tsukamoto, có trong Scharlau

([33, Ch. X, Thm. 3.6]), bằng cách kết hợp với các kết quả của mục trước. Cụ thể

là, tính chất đẳng hướng của các dạng toàn phương có chiều ≥ 5 (Định lý 4.1.4) và

tính duy nhất của một đại số quaternion không tầm thường chia được (Bổ đề 4.1.5)

là những kết quả ta cần. Phần còn lại như trong [33].

Định lý 4.3.8 (Xem [46],[33, p. 363] cho trường hợp trường p-adic) Cho k là một

trường địa phương hóa phi Acsimet có đặc số khác 2, D là một đại số quaternion

chia được với phép đối hợp chuẩn J trên k, h là một dạng phản hecmit không suy

biến chiều n nhận giá trị trong D ứng với J . Giả sử thêm rằng trường thặng dư có

đặc số khác 2. Khi đó ta có các khẳng định sau.

(1) Với mỗi d ∈ k∗, d 6≡ −1(mod. k∗2) luôn tồn tại một dạng phản hecmit chiều 1 có

định thức là d. Nếu n = dim(h) > 1, với mỗi d ∈ k∗ có một dạng chiều n có định

thức d ∈ k∗.

(2) Nếu n = 1, lớp đẳng cự của h được xác định bởi định thức det(h). Nếu n = 2, h

là đẳng hướng nếu và chỉ nếu det(h) = 1(mod. k∗2).

(3) Các dạng phản hecmit không suy biến là đẳng cự nếu và chỉ nếu chúng có cùng

chiều và cùng định thức.

(4) Nếu n = 3, h là không đẳng hướng nếu và chỉ nếu det(h) = −1(mod. k∗2).

Chứng minh. Ý tưởng chính đã có trong [33], ta đưa thêm chứng minh chi tiết sau.

(1) Cho D = (a, b/k). Nếu cho trước d ∈ k∗, có một trường con địa phương

L ⊂ k, sao cho D, h được xác định trên L và d ∈ L∗. Vì d 6∈ (−1)× k∗2, ta cũng có

d 6∈ (−1) × L∗2. Khi đó theo [33, pp. 363 - 364], thì phương trình Nrd(X) = d có

nghiệm X ∈ D−. (Đặt X = xi+ yj + z(ij), x, y, z ∈ k, ta chỉ ra rằng phương trình

Nrd(X) = −ax2 − by2 + abz2 = d có một nghiệm, hoặc tương đương, dạng toàn

phương −ax2 − by2 + abz2 − dt2 là đẳng hướng. Thật vậy, nếu dạng toàn phương

−ax2 − by2 + abz2 − dt2 là không đẳng hướng, thì ta biết nó sẽ tương đương với

một dạng chuẩn không đẳng hướng của D, vì D là đại số quaternion chia được duy

nhất (sai khác một đẳng cấu) trên L. Vậy ta có các dạng toàn phương tương đương

〈 − d,−a,−b, ab〉 ' 〈1,−a,−b, ab〉 và theo luật giản ước Witt, ta có 〈 − d〉 ' 〈1〉,
điều này mâu thuẫn. Chú ý rằng trong [33, Thm. 3.6, iii), p. 363], điều kiện 6= 1 cần
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được đổi thành 6= −1, hoặc "định thức" cần được đổi thành "biệt thức", trong đó

biệt thức là (như trong [46]) disc(h) := (−1)dim(h) det(h). Rõ ràng khi n > 1, thì với

mỗi d ∈ k∗, tồn tại một dạng có định thức d.

(2) Xét trường hợp n = 1. Giả sử rằng det(α) = det(β)(mod. k∗2), trong đó

α, β ∈ D− \ {0} thì Nrd(α) = Nrd(β)γ2, γ ∈ k∗. Theo Định lý 4.1.4, có một δ ∈ D∗

sao cho Nrd(δ) = γ, vậy Nrd(α) = Nrd(β)γ2 = Nrd(δJ) Nrd(β) Nrd(δ) = Nrd(δJβδ).

Vì vậy, bằng cách thay β bởi δJβδ, ta có thể giả sử từ đầu rằng Nrd(α) = Nrd(β)

khi đó α2 = β2(∈ k∗). Từ đó ta suy ra rằng k(α) ' k(β). Theo Định lý Skolem -

Noether, ta tìm được x ∈ D∗ sao cho xαx−1 = β, vậy xαxJ = βxxJ = Nrd(x)β.

Tiếp theo, ta cần bổ đề sau.

Bổ đề 4.3.9 ([33, p. 361]) Gọi D = (a, b/k) là một đại số quaternion chia được trên

một trường k có đặc số khác 2. Gọi β ∈ D− \ {0}. Khi đó 〈β〉 ' 〈γβ〉 với γ ∈ k∗

nếu và chỉ nếu γ được biểu diễn trên k bởi dạng toàn phương 〈1,−a〉 hoặc 〈b,−ab〉.

Theo bổ đề này, ta phải chỉ ra rằng d = Nrd(x) được biểu diễn bởi 〈1,−a〉 hoặc
〈b,−ab〉. Nếu không xảy ra cả hai trường hợp đó thì ta có 〈1,−a〉 6∼ 〈d,−ad〉 và
〈b,−ab〉 6∼ 〈d,−ad〉. Những quan hệ này chỉ ra rằng:

a) đại số quaternion (a, d/k) là không tầm thường và

b) các đại số quaternion (a, b/k) và (a, d/k) là không tương đương. Do sự tồn tại

của đại số quaternion chia được trên k là duy nhất (Bổ đề 4.1.5) cho ta điều mâu

thuẫn. Do đó 〈α〉 ' 〈β〉.
Xét trường hợp n = 2. Gọi h = 〈α, β〉. Nếu h là đẳng hướng, ta viết xJαx+yJβy =

0, với x 6= 0, đặt z = yx−1, ta có α = −zJβz, vậy det(h) = Nrd(α) Nrd(β) =

1(mod. k∗2). Ngược lại, nếu det(h) = 1(mod. k∗2), thì Nrd(α) = Nrd(β)(mod. k∗2),

vậy các dạng 〈α〉 và 〈β〉 có cùng định thức. Theo trên ta biết rằng 〈α〉 ∼ 〈β〉, cũng
vậy 〈β〉 ∼ 〈− β〉 (chúng có chiều 1 và cùng định thức), vậy 〈α, β〉 ∼ 〈β,−β〉 và h là

đẳng hướng.

(3) Cho f và g là hai dạng phản hecmit không suy biến có cùng chiều và cùng định

thức. Ta xét dạng φ = f ⊥ (−g). Khi đó φ là không suy biến và có chiều 2n.Theo

Định lý của Witt (xem [33, Corol. 9.2, Ch. 7]) ta có φ = rH ⊥ h với H là hypecbolic

và h là không đẳng hướng. Vì các dạng có số chiều 4 là đẳng hướng và số chiều của

h là chẵn, nên số chiều của h không vượt quá 2. Nếu h có số chiều 2 thì vì h không

đẳng hướng nên det(h) 6= 1, điều này mâu thuẫn. Vậy ta có f ⊥ (−g) = rH. Lại áp

dụng định lý của Witt ta suy ra f và g là hai dạng tương đương.

(4) Nếu n = 3, một dạng h có định thức −1 là không đẳng hướng, vì nếu h là đẳng
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hướng thì nó có dạng chéo h ' 〈α,−α, β〉, trong đó Nrd(β) = −1, điều này vô lý.

Ngược lại, giả sử dạng phản hecmit 〈α, β, γ〉 có định thức d 6= −1, theo chứng minh

trong ý (1), luôn tồn tại δ ∈ D− sao cho Nrd(δ) = d. Khi đó hai dạng 〈α, β, γ〉 và
〈α,−α, δ〉 có cùng chiều và định thức nên chúng tương đương. Vậy 〈α, β, γ〉 là đẳng

hướng. �

4.4 Nguyên lý Hasse và phân loại toàn cục

Trong mục này chúng tôi chứng minh một số nguyên lý Hasse mạnh cho các dạng

trên trường toàn cục vô hạn.

Dạng kiểu A

Nguyên lý Hasse nổi tiếng cho các dạng kiểu A (Định lý 1.4.4) được chứng minh

bởi W. Landherr năm 1938 (xem [33, Th. 6.2, Ch.10]). Chúng ta có kết quả tương

tự cho trường hợp trường toàn cục vô hạn.

Định lý 4.4.1 (Nguyên lý Hasse mạnh). Cho k là một trường toàn cục vô hạn có

đặc số khác 2, Vk là tập tất cả các chốn của k. Gọi h là dạng hecmit không suy

biến ứng với phép đối hợp J loại hai trên một đại số chia được D tâm K = k(
√
a),

k = KJ . Khi đó, h biểu diễn 0 trên k nếu và chỉ nếu nó biểu diễn 0 địa phương khắp

nơi.

Trước hết ta cần chứng minh kết quả sau đây.

Bổ đề 4.4.2 Cho k là một trường toàn cục có đặc số khác 2, D là một đại số chia

được tâm K = k(
√
a) và một phép đối hợp J loại 2, trong đó k = KJ . Cho h là dạng

J-hecmit không suy biến nhận giá trị trong D. Nếu dim(h) ≥ 2, thì tồn tại một tập

hữu hạn S những chốn của k, sao cho h là đẳng hướng trên kv với mọi v 6∈ S.

Chứng minh Bổ đề 4.4.2. Vì dim(h) ≥ 2 nên theo phân loại của Tits (xem[45,

p.34]), nhóm unita đặc biệt G = SUn+1/d(h,D) liên kết với h là nhóm hầu đơn xác

định trên k. Ta đã biết rằng (xem chứng minh Prop. 9.3 trong [52]) có một tập S

hữu hạn (có thể rỗng) các chốn của k, sao cho với mọi v 6∈ S, G trở thành tựa phân

rã trên kv. Do đó, hv có chỉ số Witt cực đại, nói riêng ra, khi đó hv là đẳng hướng

với mọi v 6∈ S.
Chứng minh Định lý 4.4.1. Định lý được chứng minh tương tự như trong trường

hợp các dạng toàn phương, ở đây ta sử dụng Bổ đề König và nguyên lý Hasse cho

các dạng hecmit trên các trường toàn cục (Định lý 1.4.4 và Bổ đề 4.4.2). �

Dạng kiểu C
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Định lý 4.4.3 (Nguyên lý Hasse mạnh). Cho k là một trường toàn cục vô hạn có

đặc số khác 2, D là một đại số chia được trên k ứng với phép đối hợp J loại 1. Giả

sử f là một dạng hecmit kiểu C không suy biến chiều n nhận giá trị trong D. Nếu

f biểu diễn 0 địa phương khắp nơi thì f cũng biểu diễn 0 trên k.

Chứng minh. Vì f,D, J được cho bởi một số hữu hạn các dữ kiện, chúng được xác

định trên một trường toàn cục (hữu hạn) L. Vì vậy, ta có thể giả sử ngay từ đầu

rằng f,D, J là xác định trên L. Do đó, theo Mệnh đề 4.2.8, ta có thể giả sử rằng

D là một đại số quaternion chia được với phép đối hợp chuẩn J của nó, mà tập các

phần tử J-bất biến là L. Ta cũng có thể giả sử rằng f có dạng chéo

f = a1x
J
1x1 + . . .+ anx

J
nxn, n ≥ 2,

trong đó ai ∈ L, xj ∈ D. Cho D = (a, b/L) có cơ sở {1, i, j, ij} với i2 = a, j2 =

b, ij = −ji, với a, b ∈ L. Dạng chuẩn của D là N(x) = x2
1 − ax2

2 − bx2
3 + abx2

4, với

x = x1 + x2i+ x3j + x4ij, xi ∈ k. Dạng vết liên kết với f được cho bởi

qf = a1N(x1) + . . .+ anN(xn).

Với mỗi mở rộng trường K/L, ta có f ⊗ K là đẳng hướng nếu và chỉ nếu qf ⊗ K
là đẳng hướng trên K (theo Mệnh đề 1.4.2). Vì vậy dạng toàn phương qf (có hạng

n ≥ 4) biểu diễn 0 không tầm thường địa phương trên tất cả các trường đầy đủ hóa

của L. Theo kết quả từ Định lý 4.1.6, ta suy ra qf là đẳng hướng trên L, do đó f

cũng là đẳng hướng trên L do vậy f đẳng hướng trên k. �

Các dạng kiểu D

Cho k là một trường toàn cục vô hạn có đặc số khác 2, h là một dạng J-phản

hecmit không suy biến có kiểu D nhận giá trị trong một đại số chia được D. Ta biết

rằng D là một đại số quaternion chia được tâm k và phép đối hợp chuẩn J . Trên các

trường toàn cục, Kneser đã chứng minh nguyên lý Hasse mạnh cho dạng h với số

chiều ≥ 3 (Định lý 1.4.3). Ta có kết quả tương tự khi k là trường toàn cục vô hạn.

Định lý 4.4.4 (Nguyên lý Hasse mạnh cho dạng phản hecmit). Cho k là một trường

toàn cục vô hạn có đặc số khác 2, D là một đại số quaternion chia được tâm k và

phép đối hợp chuẩn J , h là một dạng J-phản hecmit không suy biến có kiểu D nhận

giá trị trong D. Khi đó, nếu dim(h) ≥ 3 thì h thỏa mãn nguyên lý Hasse mạnh.

Có hai chứng minh của nguyên lý Hasse mạnh (theo nghĩa kinh điển) cho dạng phản

hecmit (Định lý 1.4.3) của M.Kneser trong trường hợp trường toàn cục (hữu hạn).
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Một chứng minh do Kneser và chứng minh khác do T.A.Springer đưa ra. Cả hai

chứng minh này đều dài và phức tạp. Theo định nghĩa về nguyên lý địa phương-toàn

cục mới, chúng tôi đưa ra chứng minh bằng cách sử dụng các lập luận đã có trong

trường hợp các dạng toàn phương (xem chứng minh của Định lý 4.2.6) và một số

lập luận đã được sử dụng trong chứng minh của Springer (xem [33, Ch. 10, Sec. 4]).

Trước hết, ta cần bổ đề sau.

Bổ đề 4.4.5 Giả sử k là một trường toàn cục có đặc số khác 2, D là một đại số

quaternion chia được tâm k và phép đối hợp chuẩn J . Cho h là một dạng J-phản

hecmit không suy biến nhận giá trị trong D. Nếu dim(h) ≥ 2, thì tồn tại tập hữu

hạn S các chốn của k, để h là đẳng hướng trên kv với mọi v 6∈ S.

Chứng minh Bổ đề 4.4.5. Ta cần kết quả tổng quát sau đây (xem chứng minh của

Prop. 9.3 trong [52]):

Cho G là một nhóm đại số nửa đơn xác định trên một trường toàn cục k. Khi đó,

có một tập S hữu hạn (có thể rỗng) các chốn của k, sao cho với mọi v 6∈ S, G trở

thành tựa phân rã trên kv.

Do đó, với dạng phản hecmit h như trong giả thiết, ta gọi G là nhóm đại số liên

kết với h thì có tập S hữu hạn các chốn của k sao cho với mỗi v ∈ S, G là tựa phân

rã trên kv. Khi đó h có chỉ số Witt cực đại trên kv, với mọi v 6∈ S, vì vậy h là đẳng

hướng. Do đó S chính là tập cần tìm và bổ đề được chứng minh.

Chứng minh Định lý 4.4.4. Để chứng minh định lý, ta áp dụng Bổ đề 4.4.5 và lập

luận tương tự như trong chứng minh của [17, Thm. 4] (hoặc như trong chứng minh

của Định lý 4.2.6).

�

4.5 Nguyên lý Hasse yếu

Cũng giống như trong trường hợp trường toàn cục, nguyên lý Hasse yếu vẫn còn

đúng cho các dạng hecmit kiểu A và C trên trường toàn cục vô hạn, cụ thể ta có

kết quả sau đây:

Định lý 4.5.1 ([24, Thm. 4.1.1]) Cho k là một trường toàn cục vô hạn có đặc số

khác 2, Vk là tập các chốn của k và cho g, h là các dạng hecmit không suy biến chiều

n và có cùng kiểu khác với kiểu B, D trên một đại số chia được D ứng với phép đối

hợp J (tâm K, k = KJ , nếu các dạng có kiểu A). Khi đó g và h tương đương trên
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k nếu và chỉ nếu chúng tương đương địa phương khắp nơi.

Ta biết rằng trong trường hợp n = 2, nguyên lý Hasse mạnh (và yếu) có thể

không đúng cho các dạng phản hecmit trên các trường toàn cục. Cụ thể là, nếu D

là một đại số quaternion chia được trên trường toàn cục k, J là phép đối hợp chuẩn

và D không phân rã tại đúng s ≥ 2 chốn của k, thì với mỗi phần tử J-chéo (phản

xứng) λ ∈ D∗, tồn tại đúng 2s−2 phần tử α ∈ k∗/k∗2 sao cho xJλx − αyJλy biểu

diễn 0 trên kv địa phương khắp nơi, nhưng không biểu diễn 0 trên k (xem [33, Ch.

10, 4.5, 4.6]). Tương tự, nguyên lý Hasse mạnh (hoặc yếu) cũng có thể không đúng

cho dạng phản hecmit kiểu D trong trường hợp trường toàn cục vô hạn. Cụ thể là

ta có mệnh đề sau.

Mệnh đề 4.5.2 (1) Tồn tại một trường toàn cục vô hạn k có đặc số khác 2, một

đại số quaternion chia được D = (a, b/k) với phép đối hợp chuẩn J trên k sao cho D

được xác định trên một trường toàn cục L (tức là a, b ∈ L), trong đó D ⊗Kv không

tầm thường tại s (s ≥ 4) chốn v của K với mọi mở rộng con hữu hạn L ⊂ K ⊂ k.

(2) Với mỗi trường k và đại số quaternion chia được D như trong (1), với mỗi số tự

nhiên n, có các dạng phản hecmit g và h chiều n nhận giá trị trong D ứng với J ,

chúng tương đương địa phương khắp nơi nhưng không tương đương toàn cục.

Chứng minh. (1) Trước tiên ta chọn một trường toàn cục L có đặc số khác 2 và

một đại số quaternion chia được D = (a, b/L). Gọi S là một tập hữu hạn tất cả

các chốn v của L, sao cho D ⊗ Lv là không tầm thường. Ta có thể chọn D sao cho

Card(S) ≥ 4. Với mỗi v ∈ S, ta chọn một số lẻ nv > 1. Khi đó bội chung nhỏ nhất

n của các nv cũng là số lẻ. Theo lý thuyết trường các lớp (xem mục 2 chương 10

trong tài liệu [2]), ta có thể chọn một mở rộng xyclic hữu hạn L1/L có bậc n, sao

cho với mọi v ∈ S, và mỗi mở rộng v1 của v đến L1, bậc địa phương [L1,v1 : Lv] đúng

bằng nv. Rõ ràng nv là lẻ, và D là không tầm thường trên Lv, nên D cũng không

tầm thường trên L1,v1 (bởi vì theo Định lý 5.3 của Chương 2 trong [33], dạng chuẩn

của D, là không đẳng hướng trên Lv, cũng như vậy trên L1,v1). Vì vậy tập hữu hạn

S1 tất cả các chốn của L1 sao cho D ⊗ L1 là không tầm thường có ít nhất 4 phần

tử. Lặp lại quá trình này, ta nhận được tháp vô hạn các mở rộng trường hữu hạn

L = L0 ⊂ L1 ⊂ · · · ⊂ L̄. Ta đặt k = ∪nLn. Theo cách xây dựng của ta, mỗi Ln có ít

nhất 4 chốn mà tại đó D⊗Ln không phân rã. Đồng thời, với mỗi v ∈ S và mở rộng

ṽ của nó lên k thì D là không tầm thường trên k(ṽ) = ∪nLn,vn (nếu D⊗k(ṽ) là tầm

thường thì có một trường phân rã của D nằm trong k(ṽ) có bậc hữu hạn trên Lv,
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điều này không thể xảy ra. Vậy D ⊗ k(ṽ) là không tầm thường và vì vậy có ít nhất

4 chốn của k thỏa mãn điều này.

Nếu K là một mở rộng hữu hạn của L, L ⊂ K ⊂ k thì theo trên ta có thể chọn

n sao cho L ⊂ K ⊂ Ln, Lv ⊂ Kw ⊂ Ln,vn. Vì D ⊗ Ln,vn là không tầm thường, nên

D ⊗Kw cũng vậy. Do đó (1) được chứng minh.

2) Giả sử D = (a, b/k). Ta có thể chọn một phần tử J-phản đối xứng λ ∈ D∗ sao
cho λ2 = a. Để xây dựng phản ví dụ, ta chỉ cần xét dạng 2 chiều h = xJλx−αyJλy
sao cho nguyên lý Hasse mạnh (theo nghĩa kinh điển) không thỏa mãn đối với h

trên L. Theo chứng minh của Bổ đề 3.4 (Chương 10 trong [33]), Với một α ∈ L∗ đã
cho, phương trình h = 0 có một nghiệm tương đương với khẳng định các dạng phản

hecmit 〈λ〉 và 〈αλ〉 là đẳng cự, tương đương với điều kiện α được biểu diễn (toàn

cục) bởi dạng 〈1,−a〉 hoặc dạng 〈b,−ab〉. Do đó nguyên lý Hasse mạnh không thỏa

mãn đối với h khi và chỉ khi phần tử α ∈ L∗ thỏa mãn điều kiện:

(∗) Với mọi chốn v của S, hoặc là (a, α)v = 1 hoặc (a, α)v = (a, b)v = −1, nhưng

không có đẳng thức nào được thỏa mãn toàn cục trên k.

Bây giờ, ta lấy D,S như trong (1). Ký hiệu Sk là tập tất cả các chốn của k có

hạn chế lên L thuộc vào S. Ta gọi S1 là tập con của S có số chẵn (ít nhất là 4)

phần tử. Ta chọn α ∈ L∗ sao cho (∗) được thỏa mãn. Cụ thể là ta chọn α sao

cho (a, α)v = 1 với mọi v 6∈ S, (a, α)v = −1 với mọi v ∈ S1, và (a, α)v = 1 với

mọi v ∈ S \ S1. Khi đó với mỗi chốn w của k, nếu w ∈ S1,k, thì (a, α)w = −1, và

(a, α)w = 1 trong trường hợp còn lại. Khi đó, phần tử α ∈ k∗ thỏa mãn điều kiện

(∗) và các dạng λ và αλ là đẳng cấu (tương đương) trên kv với mọi v, nhưng không

tương đương trên k. Số các dạng một chiều tương đương địa phương khắp nơi nhưng

không tương đương toàn cục là hữu hạn (tương ứng vô hạn) nếu Sk là hữu hạn

(tương ứng vô hạn). Trường hợp số chiều tùy ý được suy từ đây. Cụ thể, cho f là

một dạng phản hecmit có số chiều n− 1, λ, αλ như ở trên. Khi đó ta xét các dạng

sau

g := f ⊥ 〈λ〉, h := f ⊥ 〈αλ〉.

Các dạng này có số chiều n và tương đương địa phương khắp nơi nhưng không tương

đương toàn cục. �
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Trong chương này, chúng tôi khảo sát nguyên lý Hasse mạnh cho các dạng

hecmit và phản hecmit trên trường toàn cục vô hạn và xây dựng phản ví dụ cho

nguyên lý Hasse yếu đối với dạng phản hecmit. Chúng tôi đã chứng minh được các

kết quả chính sau đây.

- Mở rộng một phần của Định lý Hasse-Brauer-Noether, cụ thể chứng minh nguyên

lý Hasse (theo nghĩa mới) cho nhóm Brauer của trường toàn cục vô hạn (Định lý

4.2.6).

- Xây dựng lý thuyết địa phương cho dạng hecmit và phản hecmit (Định lý 4.3.4;

Mệnh đề 4.3.6; Định lý 4.3.7; Định lý 4.3.8).

- Chứng minh một số nguyên lý Hasse mạnh cho các dạng kiểu A, C, D (Định lý

4.4.1; Định lý 4.4.3; Định lý 4.4.4).

- Chúng tôi đã xây dựng phản ví dụ cho nguyên lý Hasse yếu đối với dạng phản

hecmit kiểu D (Mệnh đề 4.5.2).

- Các kết quả của chương này dựa theo các bài báo [24], [27].
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KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Luận án nghiên cứu nguyên lý Hasse cho nhóm đại số và các dạng toàn phương,

hecmit và phản hecmit trên trường toàn cục và các mở rộng đại số vô hạn của chúng.

Các kết quả chính là:

- Chứng minh nguyên lý địa phương-toàn cục cho tính chất phân rã của nhóm

đại số tuyến tính liên thông trên trường toàn cục.

- Chứng minh nguyên lý địa phương-toàn cục cho tính chất tựa phân rã của nhóm

đại số tuyến tính liên thông trên trường toàn cục.

- Chứng minh nguyên lý Hasse mạnh cho không gian thuần nhất của nhóm re-

ductive liên thông trên trường hàm toàn cục, (mở rộng một kết quả đã biết của

Harder).

- Chứng minh nguyên lý Hasse cho tính đẳng hướng cho một lớp rộng các nhóm

hầu đơn và đưa ra phản ví dụ cho lớp nhóm hầu đơn còn lại.

- Chứng minh một số nguyên lý Hasse mạnh (theo nghĩa mới) cho các dạng (phản)

hecmit trên trường toàn cục vô hạn đặc số khác 2 và đưa ra phản ví dụ đối với một

số dạng hecmit.
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