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Mở đầu

Mục đích của luận án là nghiên cứu biểu diễn của một số nhóm lượng tử

loại A. Nhóm lượng tử loại A được hiểu là một đại số Hopf, được xây dựng

từ một nghiệm của phương trình Yang-Baxter, thỏa mãn hệ thức Hecke

và điều kiện đóng. Cụ thể là phân loại các biểu diễn bất khả quy trong

trường hợp số chiều thấp ((2|1) và (3|1)).

Cố định một không gian véc tơ V với chiều d, trên trường đóng đại số k

đặc số 0. Một toán tử khả nghịch R : V ⊗V −→ V ⊗V được gọi là một đối

xứng Hecke nếu nó thỏa mãn phương trình Yang - Baxter, hệ thức Hecke

và tính chất đóng.

Từ một đối xứng Hecke R như trên, xây dựng đại số Hopf HR như sau.

Cố định một cơ sở x1, x2, . . . , xd của V. Theo cơ sở này R biểu diễn bởi ma

trận, ký hiệu là (Rkl
ij ). Để cho thuận tiện, ta qui ước: nếu chỉ số ở một biểu

thức xuất hiện cả ở trên và dưới thì hiểu biểu thức được lấy tổng theo các

chỉ số đó. Đại số HR là thương của đại số tự do không giao hoán trên các

phần tử sinh (zij, t
i
j)1≤i,j≤d, theo các hệ thức sau:

zimz
j
nR

mn
kl = Rij

pqz
p
kz

q
l

zikt
k
j = tikz

k
j = δij
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HR là một đại số Hopf, với các ánh xạ cấu trúc [12]:

∆(zij) = zik ⊗ zkj ,∆(tji ) = tki ⊗ t
j
k, ε(z

i
j) = ε(tij) = δij và S(zij) = tij.

Phép đối xứng thông thường R(x⊗ y) = y⊗ x là một đối xứng Hecke (với

q = 1). Đại số HR tương ứng chính là vành các hàm chính quy trên nhóm

GL(V ):

k[zij][det(z
i
j)
−1].

Tương tự, nếu V là một siêu không gian véc tơ và R là phép siêu đối

xứng, thì HR chính là siêu đại số các hàm chính quy trên siêu nhóm ma

trận toàn phần. Vì vậy biểu diễn của nhóm lượng tử là đối mô đun trên

đại số Hopf HR.

Ví dụ quan trọng nhất của một đối xứng Hecke là các nghiệm chuẩn

loại A của phương trình Yang-Baxter tìm ra bởi Drinfeld và Jimbo. Trong

trường hợp V có chiều 2, nghiệm này được cho bởi ma trận sau:
q2 0 0 0

0 0 q 0

0 q q2 − 1 0

0 0 0 q2



Khi q = 1, toán tử này là phép đối xứng thông thường trên V ⊗ V đã

nhắc tới ở trên. Các nghiệm chuẩn ứng với siêu đối xứng được đưa ra bởi

Manin.

Trên cơ sở của các ví dụ ở trên, người ta nói HR xác định một nhóm

ma trận lượng tử loại A.
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Với mỗi đối xứng Hecke R, xét các đại số SR, ΛR sau:

SR := k〈x1, x2, . . . , xd〉/(xkxlRkl
ij = qxixj),

ΛR := k〈x1, x2, . . . , xd〉/(xkxlRkl
ij = −xixj),

Các đại số SR và ΛR được coi là xác định một không gian tuyến tính

lượng tử. SR được gọi là đại số đối xứng lượng tử, ΛR được gọi là đại số

phản đối xứng lượng tử.

ΛR, SR là các đại số toàn phương, tức là sinh bởi các phần tử bậc nhất

với các hệ thức bậc hai, và do đó là các đại số phân bậc. Chuỗi Poincaré

tương ứng của chúng là

PΛ(t) =
∞∑
n=0

dimk(Λn)t
n, PS(t) =

∞∑
n=0

dimk(Sn)t
n,

với Λn và Sn là các thành phần thuần nhất bậc n tương ứng của ΛR và SR.

Khi R là phép đối xứng thông thường, ta có

PΛ(t) = (1 + t)d, PS(t) =
1

(1− t)d
.

Khi R là phép siêu đối xứng của siêu không gian véc tơ V, với siêu chiều

(m|n), ta có

PΛ(t) =
(1 + t)m

(1− t)n
, PS(t) =

(1 + t)n

(1− t)m
.

Các đại số ΛR, SR đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu phạm

trù biểu diễn của nhóm ma trận lượng tử liên kết với R.

Lyubashenko [23] đã chứng minh rằng: nếu q = 1 và chuỗi Poincaré của

ΛR là đa thức, thì nó có tính chất thuận nghịch. Gurevich [9] mở rộng kết

quả này với q bất kỳ, không là căn của đơn vị.
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Trong [11], P.H.Hai đã chứng minh rằng chuỗi Poincaré của đại số toàn

phương ΛR là một phân thức hữu tỷ, với tử thức là một đa thức bậc m, chỉ

có m nghiệm âm, mẫu thức là một đa thức bậc n, chỉ có n nghiệm dương.

Một câu hỏi đặt ra là vớim,n không đồng thời bằng 0, thì chuỗi Poincaré

của các đại số ΛR và SR có còn có tính chất thuận nghịch hay không?

Nội dung chính của Chương I là đưa ra câu trả lời khẳng định cho câu

hỏi về tính thuận nghịch của chuỗi Poincaré nhắc tới ở trên. Cụ thể: tử

thức và mẫu thức của chuỗi Poincaré luôn là đa thức có tính chất thuận

nghịch và đối thuận nghịch, ngoài ra các đa thức này có hệ số nguyên.

Các công cụ được sử dụng ở đây là công thức Littlewood-Richardson, tiêu

chuẩn để đối mô đun đơn là nội xạ và xạ ảnh. Các kiến thức sử dụng được

tham khảo trong [4], [5], [10], [11], [13], [21], [24]. Các kết quả chính trong

chương này được công bố trong [6].

Cặp bậc (m,n) của tử thức và mẫu thức của chuỗi Poincaré của ΛR,

được gọi là song hạng của đối xứng Hecke R. Kết quả trong [15] đã chỉ

ra song hạng của đối xứng Hecke xác định phạm trù biểu diễn của nhóm

lượng tử tương ứng. Vì thế chúng tôi chỉ cần xét các nghiệm chuẩn loại

A của phương trình Yang-Baxter, và ký hiệu nhóm lượng tử liên kết là

GLq(m|n).

Với m = 0 hoặc n = 0 phạm trù biểu diễn của nhóm lượng tử là nửa

đơn. Khi đó bài toán phân loại biểu diễn của nhóm lượng tử được giải

quyết bởi P.H.Hai [13]. Khi m và n đều khác 0 bài toán phân loại các biểu

diễn bất khả qui của nhóm lượng tử nói chung chưa được giải quyết. Một
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trong những khó khăn chính ở đây là phạm trù biểu diễn của nhóm lượng

tử không còn là nửa đơn nữa. Năm 1986, Palev [27] đã chứng minh được

một lớp các biểu diễn của GLq(n|1) là bất khả qui, tuy nhiên đây chưa

phải là tất cả các biểu diễn bất khả qui của nó. Năm 2000, P.H.Hai [13] đã

giải quyết bài toán phân loại các biểu diễn bất khả qui của nhóm lượng tử

liên kết với đối xứng Hecke có song hạng (1, 1).

Trong Chương 2, chúng tôi giải quyết bài toán phân loại các biểu diễn

bất khả qui của nhóm lượng tử liên kết với đối xứng Hecke có song hạng

(2, 1). Công cụ chính ở đây là các phức Koszul K•. Nhờ tính chất thuận

nghịch của chuỗi Poincaré đã được chứng minh trong Chương 1, chúng tôi

chứng tỏ được phức K1 có đồng điều với chiều 1, từ đó tìm được dãy hợp

thành của tất cả các thành phần của các phức Koszul Ki. Tập các đối mô

đun trong các dãy hợp thành của các phức Koszul Ki là tất cả các đối mô

đun đơn của HR, và chúng có thể được đánh số bởi tập các bộ số nguyên

(m,n, p) thỏa mãn m ≥ n. Để chứng minh tính đơn của các đối mô đun

xây dựng được, kỹ thuật chính là dựa trên tính chất của đại số Hopf có

tích phân. Trên đại số Hopf có tích phân tồn tại một lớp đối mô đun đặc

biệt mà người ta gọi là đối mô đun "chẻ", trong trường hợp các siêu đại

số Lie nửa đơn, lớp này được Kac gọi là biểu diễn điển hình. Một đối mô

đun đơn được gọi là đối mô đun chẻ nếu nó là nội xạ và xạ ảnh. Chúng tôi

đã đưa ra được điều kiện để một đối mô đun đã xây dựng là đối mô đun

chẻ và công thức tính chiều cho các đối mô đun đơn trên HR. Các kết quả

trình bày trong chương này đã được công bố trong [7].

Một biểu diễn của GL(m|n) là bất khả qui nếu nó là bất khả qui như



10

là biểu diễn của gl(m|n), với trọng cao nhất là một bộ của các số nguyên

[30]. Chương 3 đưa ra một phương pháp xây dựng tường minh các biểu

diễn bất khả qui của siêu nhóm GL(3|1). Chương này phục vụ cho việc

xây dựng các biểu diễn bất khả quy của của nhóm lượng tử trong trường

hợp song hạng là (3, 1) ở Chương 4.

Trong [17], Kac phân loại các biểu diễn bất khả qui của siêu đại số Lie

gl(m|n). Các biểu diễn bất khả qui của gl(m|n) được chia thành hai loại:

điển hình và không điển hình. Trong [19], Kac đã đưa ra một công thức

tính đặc trưng cho tất cả các biểu diễn điển hình. Nhờ sử dụng mô đun

Verma, Kac đưa ra cách xây dựng chi tiết cho tất cả các biểu diễn điển

hình.

Năm 2007, trong [35] Su và Zhang đã đưa ra được một công thức tính

đặc trưng cho tất cả các biểu diễn. Nhưng việc xây dựng cụ thể cho tất cả

các biểu diễn không điển hình vẫn là một bài toán chưa được giải quyết.

Bằng cách kết hợp các phức Koszul K và L để thu được một phức

Koszul kép, và dựa vào kết quả của Su-Zhang, chúng tôi đã đưa ra được

một cách xây dựng tường minh các biểu diễn bất khả qui của GL(3|1).

Các kết quả trong chương này đã được trình bày trong [8].

Mục đích của Chương 4 là phân loại các biểu diễn bất khả qui của

GLq(3|1). Với phương pháp đã dùng trong Chương 3, chúng tôi xây dựng

một lớp các biểu diễn của GLq(3|1). Chúng tôi dự đoán rằng tập các biểu

diễn xây dựng được là tập tất cả các biểu diễn bất khả qui của GLq(3|1)

và đã thu được một số kết quả ban đầu. Chúng tôi sẽ hoàn thiện các chứng
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minh trong thời gian tới.

Các kết quả trong luận án đã được công bố trong các công trình [6],

[7], [8] và đã được trình bày tại seminar của phòng Đại số, Hội nghị toán

học Toàn quốc lần thứ VII- Quy Nhơn - 2008 và Hội nghị Đa-Hi-To Huế -

2009.



Chương 0

Kiến thức chuẩn bị

Mục đích của chương này là giới thiệu một số kiến thức sẽ sử dụng trong

luận án, như đại số Hopf, đại số Hecke, phức Koszul, hàm Schur, ...

Trong toàn bộ luận án, k ký hiệu là trường đóng đại số, đặc số 0. Các

không gian véc tơ được hiểu là các không gian véc tơ trên k.

0.1 Đại số Hopf

Một k-đại số A được định nghĩa là một không gian véc tơ A, cùng với hai

ánh xạ tuyến tính m : A⊗ A −→ A, u : k −→ A thỏa mãn hai sơ đồ giao

hoán sau:

A⊗ A⊗ A m⊗id //

id⊗m
��

A⊗ A
m

��
A⊗ A m

// A

A⊗ A
m

��
k ⊗ A

u⊗id
99ssssssssss ∼= // A A⊗ k.

id⊗u
ffLLLLLLLLLL∼=oo

Khi cho một đại số tức là cho bộ (A,m, u), ta viết ngắn gọn là đại số A,

với m là tích, u là đơn vị.

Định nghĩa 0.1.1 Một k−đối đại số C là một không gian véc tơ C, cùng

12
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với hai ánh xạ tuyến tính ∆ : C −→ C ⊗ C; ε : C −→ k thỏa mãn hai sơ

đồ giao hoán sau:

C
∆ //

∆
��

C ⊗ C
id⊗∆

��
C⊗ C ∆⊗id

// C⊗ C⊗ C

C ⊗ C
ε⊗id

&&LLLLLLLLLL
id⊗ε
yyrrrrrrrrrr

C ⊗ k C

∆

OO

∼=
oo

∼= // k ⊗ C.

Khi cho một đối đại số, viết ngắn gọn là (C,∆, ε), ∆ được gọi là đối tích,

ε là đối đơn vị.

Ta dùng kí hiệu của Sweedler [31] để biểu diễn đối tích trên C như sau:

∆(c) =
∑
(c)

c(1) ⊗ c(2).

Cho C,D là các đối đại số với các đối tích và các đối đơn vị tương ứng là

∆C ,∆D, εC , εD. Ánh xạ f : C −→ D được gọi là đồng cấu đối đại số nếu

∆Df = (f ⊗ f)∆C và εC = εDf .

Cho C là một đối đại số. Một C−đối mô đun phải là một không gian véc

tơ M cùng với một ánh xạ tuyến tính ρM : M −→ M ⊗ C, sao cho hai sơ

đồ sau giao hoán

M
ρM //

ρM
��

M ⊗ C
id⊗∆

��
M ⊗ C ρM⊗id

// M ⊗ C ⊗ C

M
∼=

��

ρM

&&MMMMMMMMMMM

M ⊗ k M ⊗ C.
id⊗ε

oo

Đối mô đun trái được định nghĩa tương tự.

Cho M,N là các C−đối mô đun phải. Ánh xạ tuyến tính f : M −→ N

được gọi là đồng cấu đối mô đun nếu sơ đồ sau giao hoán:

M
f //

ρM
��

N
ρN

��
M ⊗ C

f⊗id
// N ⊗ C



14

Cho N là không gian véc tơ con của đối mô đun M. N được gọi là đối mô

đun con của M nếu ρM(N) ⊆ N ⊗ C.

Định nghĩa 0.1.2 Cho H là một không gian véc tơ với hai cấu trúc: cấu

trúc đại số (H,m, u) và cấu trúc đối đại số (H,∆, ε). H được gọi là song

đại số nếu ∆, ε là các đồng cấu đại số.

Mệnh đề 0.1.3 ([31]) Các mệnh đề sau là tương đương:

1. m,u là các đồng cấu đối đại số.

2. ∆, ε là các đồng cấu đại số.

3. ∆, ε thỏa mãn các đẳng thức sau:

∆(1) = 1⊗ 1;

∆(gh) =
∑

(g)(h)

g(1)h(1) ⊗ g(2)h(2);

ε(gh) = ε(g)ε(h); ε(1) = 1.

Cho H1, H2 là các song đại số, một ánh xạ tuyến tính f : H1 −→ H2 được

gọi là đồng cấu song đại số nếu f vừa là đồng cấu đại số vừa là đồng cấu

đối đại số.

Một tự đồng cấu tuyến tính S của H được gọi là antipode (đối thế) trên

H nếu ∑
(h)

S(h(1))h(2) = ε(h).idH =
∑
(h)

h(1)S(h(2)).

Ánh xạ antipod nếu tồn tại thì duy nhất.

Định nghĩa 0.1.4 Một song đại số H với một antipode S được gọi là một

đại số Hopf.
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Cho H là một đại số Hopf. M,N là các H−đối mô đun thì M ⊗ N cũng

là H−đối mô đun, với đối tích xác định như sau:

ρ : M ⊗N −→M ⊗N ⊗H : m⊗ n 7−→
∑

(m),(n)

m(0) ⊗ n(0) ⊗m(1)n(1).

Mọi đối mô đun M hữu hạn chiều trên H, có đối mô đun đối ngẫu, được

ký hiệu là M ∗. Đối tác động trên M ∗ được định nghĩa từ đối tác động trên

M như sau: cho (ei) là một cơ sở của M và (f i) là một cơ sở của M ∗ đối

ngẫu với cơ sở (ei) của M , đối tác động của M là ρM(ei) = ej ⊗ aji . Khi đó

đối tác động của M ∗ là ρM∗(f
i) = f j ⊗ S(aij), với S là antipode của H.

0.2 Cấu trúc đối tựa tam giác

Định nghĩa 0.2.1 Cho B là một song đại số trên k. Một cấu trúc đối tựa

tam giác (CQT) trên B là một ánh xạ tuyến tính r : B ⊗ B −→ k thỏa

mãn các điều kiện sau:

i.
∑

(a),(b) r(a(1), b(1))a(2)b(2) =
∑

(a),(b) b(1)a(1)r(a(2), b(2)),

ii. Tồn tại ánh xạ tuyến tính r−1 : B ⊗B −→ k sao cho∑
(a),(b)

r−1(a(1), b(1))r(a(2), b(2)) =
∑

(a),(b)

r(a(1), b(1))r
−1(a(2), b(2)) = ε(ab),

iii. r(a, bc) =
∑

(a) r(a(2), b)r(a(1), c); r(ab, c) =
∑

(c) r(a, c(1))r(b, c(2)).

Định nghĩa 0.2.2 Một cấu trúc "-bện-" trên phạm trù C là một đẳng cấu

tự nhiên τM,N : M ⊗N −→ N ⊗M thỏa mãn các điều kiện sau:

τM⊗N,P = (τM,P ⊗ idN)(idM ⊗ τN,P ),

τM,N⊗P = (idN ⊗ τM,P )(⊗τM,N ⊗ idP ) với mọi M,N,P ∈ C.
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Nếu H là đại số Hopf với cấu trúc CQT, thì cấu trúc CQT trên H cảm

sinh cấu trúc bện trên phạm trù các đối mô đun phải. Bện được cho bởi:

τM,N = (S(1,2) ⊗ r)S(2,3)(δM ⊗ δN).

0.3 Phức Koszul K và L

0.3.1 Phức Koszul K

Một siêu không gian véc tơ V trên trường k, với siêu chiều là (m|n) là một

không gian véc tơ Z2-phân bậc V = V0̄ ⊕ V1̄, với dimkV0̄ = m, dimkV1̄ = n.

Các phần tử thuộc V0̄ hoặc V1̄ được gọi là các phần tử thuần nhất bậc

chẵn hoặc lẻ tương ứng. Cố định một cơ sở thuần nhất x1, x2, . . . , xm ∈ V0̄,

xm+1, . . . , xm+n ∈ V1̄ của V. Để đơn giản ta sẽ ký hiệu bậc chẵn lẻ của xi

bởi î, vì vậy î = 0̄ nếu 1 ≤ i ≤ m, và î = 1̄ với m+ 1 ≤ i ≤ m+ n.

Siêu nửa nhóm End(V ) được định nghĩa là “phổ” của siêu đại số Hopf giao

hoán

M = k〈zij : 1 ≤ i, j ≤ d〉/(zijzkl = (−1)î+ĵ(k̂+l̂)zkl z
i
j),

với k〈zij : 1 ≤ i, j ≤ d = m+ n〉 là đại số tự do không giao hoán. Vì vậy,

với một đại số siêu giao hoán K, một tự đồng cấu của VK := V ⊗K là một

K-điểm của M, tức là một đồng cấu đại số M −→ K. Berezin đưa ra khái

niệm siêu định thức xác định tính khả nghịch của một tự đồng cấu của V .

Biểu diễn ma trận Z = (zij) dưới dạng ma trận khối

Z =

A B

C D

 ,

trong đó A,D,C,B là các ma trận cấp m×m,n× n, m× n, n×m tương
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ứng. Siêu định thức của Z định nghĩa là

BezZ := detD−1det(A−BD−1C).

Ta có ma trận Z là nghịch đảo được nếu và chỉ nếu siêu định thức là nghịch

đảo được. Các siêu ma trận nghịch đảo lập thành siêu nhóm tuyến tính

tổng quát GL(V ).

Trong [26], Manin xây dựng một phức KoszulK, để giải thích tính tự nhiên

của siêu định thức. Đồng điều của phức này chỉ tập trung duy nhất tại

một thành phần, và tại đó đồng điều có chiều 1. Các phần tử của GL(V )

tác động lên nhóm đồng điều này thông qua siêu định thức của chúng. Để

tiện theo dõi, chúng tôi sẽ nhắc lại phương pháp xây dựng phức Koszul.

Ký hiệu V ∗ là không gian véc tơ đối ngẫu của V , với cơ sở thuần nhất đối

ngẫu là ξ1, ξ2, . . . , ξd, tức là ξi(xj) = δij. Đặt Kk,l := Λk ⊗ S∗l , với Λk, Sl là

các thành phần thuần nhất thứ k và l của đại số ten xơ ngoài và đại số

ten xơ đối xứng trên V . Toán tử vi phân dk,l : Kk,l −→ Kk+1,l+1 được cho

bởi công thức sau:

dk,l(h⊗ ϕ) =
∑
i

h ∧ xi ⊗ ξi.ϕ. (1)

Với cách xây dựng ở trên, ta có một họ phức Ka:

Ka : . . . d // Λk ⊗ S∗k−a d // Λk+1 ⊗ S∗k−a+1
d // . . . ,

trong đó với k < 0, ta định nghĩa Λk = 0 và Sk = 0.

Vì các không gian Kk,l là các biểu diễn của GL(V ), với các toán tử vi phân

d là đồng cấu của biểu diễn, nên các nhóm đồng điều của phức này là các

biểu diễn của GL(V ). Mặt khác, các phức (Ka, d) là khớp với a 6= m − n
và phức (Km−n, d) là khớp tại mọi nơi, ngoại trừ tại thành phần Λm ⊗ S∗n
và tại đó nhóm đồng điều có chiều bằng 1.
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Ngoài ra, ta còn có toán tử vi phân ∂k,l : Kk+1,l+1 −→ Kk,l, cho bởi

Λk+1 ⊗ S∗l+1
� � // V ⊗k+1 ⊗ V ∗⊗l+1

id⊗evVRV,V ∗⊗id
// V ⊗k ⊗ V ∗⊗l

Yk⊗X∗l // Λk ⊗ S∗l ,

ở đây các toán tử

Xk :=
1

k!

∑
w∈Sk

Rw; Yl :=
1

l!

∑
w∈Sl

(−1)−l(w)Rw.

Xk, Yl được gọi là các toán tử đối xứng hóa và phản đối xứng hóa tương

ứng. Các toán tử Rw được định nghĩa như sau: Với mỗi phép hoán vị

w ∈ Sk, w có thể được phân tích thành tích các phép chuyển vị cơ sở

w = wi1.wi2 · · ·wij , khi đó Rw := Ri1 · · ·Rij với Ri := idV i−1 ⊗R⊗ idV k−i−1,

trong đó R là phép siêu đối xứng thông thường trên V, RV,V ∗(a ⊗ ϕ) =

(−1)âϕ̂ϕ⊗a, evV (ϕ⊗a) = ϕ(a) với mọi phần tử thuần nhất a ∈ V, ϕ ∈ V ∗.

Ta có hệ thức sau trên Kk,l (xem [9]):

lkd∂ + (l + 1)(k + 1)∂d = (l − k +m− n)id. (2)

0.3.2 Phức Koszul L

Ngoài phức K mô tả ở trên, ta còn một phức Koszul khác liên kết với V .

Phức này được định nghĩa như là một giải tự do của k, coi như mô đun

trên đại số ten xơ đối xứng của V . Priddy đã mở rộng cấu trúc này cho

một đại số toàn phương bất kỳ (xem [25]).

Cũng như phức K, phức L được định nghĩa là một dãy các phức La sau

đây:

La : . . . P // Sp ⊗ Λa−p
P // Sp−1 ⊗ Λa−p+1

P // . . . .

Ký hiệu Ll,k := Sl ⊗ Λk, toán tử vi phân Pl,k : Ll,k −→ Ll−1,k+1, được định

nghĩa như sau:

Pl,k : Sl ⊗ Λk
� � // V ⊗l ⊗ V ⊗k

Xl−1⊗Yk+1 // Sl−1 ⊗ Λk+1 .
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Phức (L•, P ) là khớp tại mọi nơi.

Ngoài ra, ta còn có toán tử vi phân Ql,k : Sl−1 ⊗ Λk+1 −→ Sl ⊗ Λk, được

định nghĩa một cách tương tự:

Ql.k : Sl−1 ⊗ Λk+1
� � // V ⊗l−1 ⊗ V ⊗k+1 Xl⊗Yk// Sl ⊗ Λk .

Trên Lk,l, ta có

l(k + 1)PQ+ k(l + 1)QP = (k + l)id (xem [9]). (3)

0.4 Phân hoạch và hàm Schur

Để mô tả một cách cụ thể khai triển của tích ten xơ của hai đối mô đun

đơn dưới dạng tổng trực tiếp của các đối mô đun đơn, chúng tôi cần một

số khái niệm và kết quả về phân họach và hàm Schur.

Cho n là một số nguyên dương. Một phân hoạch λ của n là một dãy

hữu hạn các số nguyên không âm, không tăng (λ1 ≥ λ2 ≥ . . . ≥ λs), với∑s
i=1 λi = n. Ký hiệu |λ| := n, và gọi n là trọng của λ, l(λ) := s là độ dài

của λ. Các số λi được gọi là các thành phần của phân hoạch λ. Phân hoạch

liên hợp của λ, ký hiệu là λ′, định nghĩa bởi λ′i := ]{j : λj ≥ i}. Trên tập

các phân hoạch có độ dài hữu hạn, ta có các phép toán sau:

• Phép cộng: (λ+ µ)i := λi + µi.

• Phép hợp: λ ∪ µ là một phân hoạch, có các thành phần là các thành

phần của λ hoặc của µ, được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Cho λ = (λ1, λ2, . . . , λs) là một phân hoạch. Nếu tồn tại chỉ số d sao cho

λd = λd+1 = . . . = λd+i, thì λ có thể viết được dưới dạng

λ = (λ1, λ2, . . . , λd−1, λ
i+1
d , . . . , λs).
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Biểu đồ của một phân hoạch λ là một bảng, mà hàng thứ i có λi ô, trong

đó các số từ 1 đến |λ| xuất hiện theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải, từ

trên xuống dưới.

Ví dụ: Biểu đồ của phân hoạch λ = (4, 2, 1) là

1 2 3 4
5 6
7

Cho dãy biến (x1, x2, . . . , xn), và dãy các số nguyên không âm

(α1 > α2 > . . . > αn). Khi đó α luôn viết được dưới dạng α = λ + δ,

trong đó λ là một phân hoạch và δ = (n− 1, n− 2, . . . , 1, 0). Đặt

aα :=
∑
w∈Sn

sign(w)x
αw(1)

1 x
αw(2)

2 . . . x
αw(n)
n .

Hàm Schur theo các biến (x1, x2, . . . , xn), tương ứng với phân hoạch λ, ký

hiệu là Sλ, được xác định như sau:

Sλ :=
aλ+δ

aδ
.

Ký hiệu

Γm,n := {λ = (λ1, λ2, . . . , λs) : λi ∈ N; λm ≥ n ≥ λm+1}.

Với mọi λ ∈ Γm,n, thì λ có thể viết được dưới dạng λ = ((nm) + α) ∪ β′,
trong đó α là một phân hoạch có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng m,β là phân

hoạch có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng n, β′ là phân hoạch liên hợp của β. Khi

đó hàm Schur theo hai bộ biến (x1, x2, . . . , xm), (y1, y2, . . . , yn), tương ứng

với phân hoạch λ, ký hiệu là Sλ(x
(m)/y(n)), được tính bởi công thức

Sλ(x
(m)/y(n)) = Π1≤i≤m,1≤j≤n(xi + yj)Sα(x(m))Sβ(y(n)),

với Sα(x(m)) (Sβ(y(n))) là hàm Schur theo bộ biến (x1, x2, . . . , xm), (tương

ứng, (y1, y2, . . . , yn)) ứng với phân hoạch α, (tương ứng, β) (chi tiết có thể

xem trong [24]).



Chương 1

Biểu diễn của nhóm lượng tử loại A

và ứng dụng

Nhóm lượng tử loại A được hiểu là một đại số Hopf xây dựng trên cơ sở

một đối xứng Hecke. Một biểu diễn của nhóm lượng tử loại A được hiểu

là một đối mô đun trên đại số Hopf xác định nhóm lượng tử đó. Phần thứ

nhất của chương này được dành để giới thiệu về nhóm lượng tử loại A, và

những kết quả đã biết về phạm trù các biểu diễn của nó. Phần thứ hai

ứng dụng các kết quả này vào việc nghiên cứu một số tính chất của chuỗi

Poincaré của đại số đối xứng và đại số phản đối xứng lượng tử. Kết quả

chính khẳng định rằng trong phân thức hữu tỷ biểu diễn chuỗi Poincaré,

có tử thức là đa thức có tính chất thuận nghịch và mẫu thức là đa thức có

tính chất đối thuận nghịch, ngoài ra các đa thức này có hệ số nguyên. Các

kết quả chính của chương này đã được công bố trong [6].

21
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1.1 Đối xứng Hecke và nhóm ma trận lượng tử

Định nghĩa 1.1.1 Cho V là không gian véc tơ hữu hạn chiều, một toán

tử khả nghịch R : V ⊗ V −→ V ⊗ V được gọi là một đối xứng Hecke nếu

nó thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) R1R2R1 = R2R1R2, với R1 := R⊗ IdV , R2 := IdV ⊗R,

(ii) (R + 1)(R− q) = 0 với q ∈ k×,

(iii) Toán tử nửa liên hợp với R, ký hiệu là R] : V ∗⊗ V −→ V ⊗ V ∗, được
xác định bởi

〈R](ξ ⊗ v), w〉 = 〈ξ, R(v ⊗ w)〉, là khả nghịch.

q được gọi là tham số lượng tử. Từ đây trở về sau ta luôn giả sử qn 6= 1 với

mọi n ≥ 2.

Cho một đối xứng Hecke R, người ta xây dựng đại số Hopf HR như sau.

Cố định một cơ sở x1, x2, . . . , xd của V . Theo cơ sở này R có ma trận (Rkl
ij ),

tức là

R(xi ⊗ xj) = xk ⊗ xlRkl
ij .

Ở đây ta qui ước nếu chỉ số nào xuất hiện cả ở trên và ở dưới của một biểu

thức, thì hiểu rằng biểu thức được lấy tổng theo chỉ số đó. Đại số HR được

sinh bởi hai tập hợp các phần tử sinh {zij, tij : i, j = 1 . . . d}, thỏa mãn các

hệ thức sau:

Rij
klz

k
pz

l
q = zimz

j
nR

mn
pq

zikt
k
j = tikz

k
j = δij.

HR là một đại số Hopf với các ánh xạ cấu trúc [12]:

∆(zij) = zik ⊗ zkj ,∆(tji ) = tki ⊗ t
j
k, ε(z

i
j) = ε(tij) = δij và S(zij) = tij.
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Từ định nghĩa của R], ta có R]kl
ij = Rik

jl . Do tính nghịch đảo được của R],

suy ra tồn tại một ma trận P , sao cho P im
jn R

nk
ml = δilδ

k
j .

Ví dụ 1 [Drinfel’d- Jimbo]. Cố định một căn bậc hai của q. Cho toán

tử Rd
q định nghĩa như sau:

Rd
q(xi ⊗ xj) =


qxi ⊗ xj nếu i = j,

√
qxj ⊗ xi nếu i > j,

√
qxj ⊗ xi − (q − 1)xi ⊗ xj nếu i < j.

(1.1)

Ta có Rd
q là một đối xứng Hecke. Khi q = 1, R trở thành phép đối xứng

thông thường trên V , và HR trở thành đại số các hàm trên nhóm tuyến

tính tổng quát GL(V ). Nhóm lượng tử liên kết với đối xứng Hecke (1.1)

được gọi là biến dạng lượng tử chuẩn của nhóm tuyến tính tổng quát.

Ví dụ 2 [Manin]. Cho V là siêu không gian véc tơ với siêu chiều (r|s).
Đặt d := r+ s. Cho {xi|i := 1, · · · , d} là một cơ sở thuần nhất của V . Bậc

chẵn lẻ của xi, ký hiệu là î. Toán tử ký hiệu là R
r|s
q , được định nghĩa như

sau:

Rr|s
q (xi ⊗ xj) =


(−1)îqxi ⊗ xj nếu i = j,

(−1)îĵ
√
q xj ⊗ xi nếu i > j,

(−1)îĵ
√
q xj ⊗ xi − (q − 1)xi ⊗ xj nếu i < j.

(1.2)

Ta có R
r|s
q là một đối xứng Hecke. Khi q = 1, R

r|s
q là phép siêu đối xứng

R(xi ⊗ xj) = (−1)îĵxj ⊗ xi. Khi đó HR là đại số các hàm trên siêu nhóm

tuyến tính tổng quát GL(V ). Nhóm lượng tử liên kết với đối xứng Hecke

(1.2) được gọi là biến dạng lượng tử chuẩn của siêu nhóm tuyến tính tổng

quát.
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1.2 Các đại số toàn phương liên kết với đối xứng

Hecke

Cho R là một đối xứng Hecke, xét các đại số sau:

SR := k〈x1, x2, . . . , xd〉/(xkxlRkl
ij = qxixj),

ΛR := k〈x1, x2, . . . , xd〉/(xkxlRkl
ij = −xixj),

ER := k〈z1
1, z

1
2, . . . , z

d
d〉/(zimzjnRmn

kl = Rij
pqz

p
kz

q
l ).

Các đại số ΛR, SR được gọi là đại số phản đối xứng lượng tử và đại số đối

xứng lượng tử. Chúng được coi là xác định một không gian véc tơ lượng tử.

SR và ΛR là các đại số toàn phương (tức là được sinh bởi các phần tử bậc

nhất với hệ thức bậc hai). Chuỗi Poincaré tương ứng của các đại số này là:

PΛ(t) =
∞∑
n=0

dimkΛnt
n, PS(t) =

∞∑
n=0

dimkSnt
n.

Đại số ER là song đại số, với đối tích ∆(zij) = zik ⊗ zkj và đối đơn vị

ε(zij) = δij. Song đại số ER được coi như là đại số hàm trên nửa nhóm các

tự đồng cấu lượng tử của không gian lượng tử nói trên. Ánh xạ tự nhiên

i : ER → HR, z
i
j 7→ zij

là một đồng cấu của các song đại số.

1.3 Đối mô đun trên ER

Không gian véc tơ V là đối mô đun trên ER, với đối tác động

ρ : V −→ V ⊗ ER : xi 7−→ xj ⊗ zji .

Do ER là song đại số, các lũy thừa ten xơ của V cũng là đối mô đun trên

ER. Qua ánh xạ i : ER → HR, V
⊗k cũng là đối mô đun trên HR.
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Vì ánh xạ tự nhiên i : ER −→ HR là đơn ánh [12], nên các đối mô đun đơn

trên ER cũng là đối mô đun đơn trên HR.

Phân loại của đối mô đun trên ER được giải quyết nhờ đại số Hecke, mà

chúng tôi sẽ định nghĩa dưới đây.

1.3.1 Đại số Hecke

Định nghĩa 1.3.1 Đại số Hecke Hn = Hq,n là một đại số, có hệ sinh gồm

các phần tử Ti : 1 ≤ i ≤ n− 1, thỏa mãn các hệ thức sau:

TiTj = TjTi : |i− j| ≥ 2, TiTi+1Ti = Ti+1TiTi+1, T 2
i = (q − 1)Ti + q.

Như là một không gian véc tơ, Hn có cơ sở Tw, w ∈ Sn, (Sn là nhóm các

hoán vị của n phần tử) được xác định như sau:

T(i,i+1) = Ti và TwTv = Twv nếu l(wv) = l(w) + l(v),

ở đây l(w) là ký hiệu độ dài của hoán vị w.

Nếu qn 6= 1 với mọi n ≥ 2, thì đại số Hn là nửa đơn.

Một đối xứng Hecke R trên không gian véc tơ V , cảm sinh một tác động

của đại số Hecke Hn = Hq,n trên V ⊗n như sau:

Ti 7−→ Ri = id⊗i−1
V ⊗R⊗ id⊗n−i−1

V .

Tác động này giao hoán với đối tác động của ER, nên mỗi phần tử của Hn

xác định một tự đồng cấu của V ⊗n như là tự đồng cấu của ER-đối mô đun.

Điều ngược lại cũng đúng. Mỗi ER-tự đồng cấu đối mô đun của V ⊗n biểu

diễn tác động của một phần tử của Hn. Do đó V ⊗n là nửa đơn, và các đối

mô đun con đơn của nó có thể được đưa ra như là ảnh của các tự đồng
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cấu, được xác định bởi các phần tử lũy đẳng nguyên thủy của Hn, và các

phần tử lũy đẳng liên hợp xác định các đối mô đun đẳng cấu (xem [12]).

Vì các lớp liên hợp của các phần tử lũy đẳng nguyên thủy của Hn được

đánh số bởi các phân hoạch của n, nên các đối mô đun con đơn của V ⊗n

được đánh số bởi một tập con của các phân hoạch của n.

Tóm lại: ER là nửa đơn và tập các đối mô đun đơn trên ER được đánh số

bởi một tập con của các phân hoạch (xem [12]).

Ví dụ. Ký hiệu [n]q := qn−1
q−1 và [n]q! := [1]q[2]q · · · [n]q. Phần tử lũy đẳng

nguyên thủy

xn :=
1

[n]q!

∑
w∈Sn

Tw,

tương ứng với phân hoạch λ = (n), phân hoạch này xác định đối mô đun

đơn đẳng cấu với thành phần thuần nhất thứ n của SR là Sn.

Phần tử lũy đẳng nguyên thủy

yn :=
1

[n]1/q!

∑
w∈Sn

(−q)−l(w)Tw,

tương ứng với phân hoạch β = (1n), xác định đối mô đun đơn đẳng cấu

với thành phần thuần nhất thứ n của ΛR là Λn.

Với mỗi phân hoạch λ, ký hiệu Iλ là đối mô đun đơn tương ứng của ER.

Ta quan tâm tới việc khai triển tích ten xơ Iλ ⊗ Iµ thành tổng trực tiếp

của các đối mô đun đơn,

Iλ ⊗ Iµ ∼=
⊕
γ

Iγ
⊕cγλµ. (1.3)

Các hệ số cγλµ là các hệ số Littlewood-Richardson miêu tả phép nhân của

hàm Schur sγ trong tích của hai hàm Schur sλ và sµ [24].
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Littlewood-Richardson đã đưa ra một thuật toán tổ hợp để tính toán các

hệ số cγλµ, thường gọi là thuật toán Littlewood-Richardson, mà chúng tôi

sẽ giới thiệu dưới đây.

1.3.2 Thuật toán Littlewood-Richardson

Ký hiệu [λ] là biểu đồ của phân hoạch λ, [λ] := {(i, j) : 1 ≤ j ≤ λi}.

Ví dụ: với λ = (4, 2, 1), thì

[λ] =

Cho các phân hoạch γ và λ với γi ≥ λi với mọi i. Ta ký hiệu [γ\λ] :=

{(i, j) : (i, j) ∈ [γ], λi < j ≤ γi}.

Ví dụ. cho γ = (4, 2, 1), λ = (1, 1), khi đó

[γ\λ] =

Ta có thuật toán sau để tính các hệ số Littlewood-Richardson (xem [4]).

Một dãy số nguyên được gọi là có kiểu của phân hoạch µ, nếu với mỗi i, i

xuất hiện đúng µi lần trong dãy.

Ví dụ. Cho phân hoạch µ = (3, 2), dãy 12112 là một dãy có kiểu của phân

hoạch µ.

Với một dãy số nguyên có kiểu của phân hoạch µ, các phần tử của nó được

định nghĩa là tốt như sau. Tất cả các số 1 là tốt, số i + 1 là tốt nếu số

các i tốt ở phía trước (bên trái i+ 1) là lớn hơn thật sự số các i+ 1 tốt, ở

phía trước i+ 1.

Một dãy số nguyên được gọi là tốt nếu tất cả các phần tử trong dãy là tốt.
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Ví dụ. Cho µ = (2, 1), khi đó các dãy tốt của µ là (112), (121).

Cho λ, µ là hai phân hoạch bất kỳ của m,n tương ứng. Thuật toán để tính

các hệ số Littlewood - Richardson cγλµ được mô tả như sau:

• Nếu λi > γi với i nào đó thì cγλµ = 0.

• Nếu λi ≤ γi với mọi i, thì cγλµ là số cách điền các số nguyên vào các ô

của [γ \ λ] sao cho:

– mỗi k xuất hiện đúng µk lần,

– các số trong bảng không giảm theo các dòng từ trái qua phải và

tăng thực sự theo các cột từ trên xuống dưới,

– khi đọc các số nguyên từ trái qua phải, từ trên xuống dưới thì ta

được một dãy tốt của phân hoạch µ.

Các hệ số cγλµ được gọi là hệ số Littlewood-Richardson.

Ví dụ. Cho [λ] = [µ] = . Chúng ta có hai dãy tốt có kiểu của phân

hoạch (2, 1) là (112), (121). Có các khả năng sau của γ mà cγλµ 6= 0:

1 1
2

1 1

2

1 1

2

1
2

1

1
2

1

1
2

1

1

1
2

1

2
1

1

1
2

1
1
2

Theo (1.3), ta có

I(2,2,1)⊗I(2,1) = I(4,3,1)⊕I(4,22)⊕I(4,2,12)⊕I(32,2)⊕I(32,12)⊕I⊕2
(3,22,1)⊕I(3,2,13)⊕I(23,12).

1.4 Đối mô đun trên HR

Vấn đề chúng tôi quan tâm là nghiên cứu các biểu diễn của nhóm lượng

tử loại A, hay là các đối mô đun trên HR.
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Từ bây giờ trở về sau, ta sẽ ký hiệu tập hợp các đồng cấu giữa hai HR-đối

mô đun M,N là Hom(M,N). Với mọi HR-đối mô đun hữu hạn chiều N ,

ta có các đẳng cấu sau:

Hom(M ⊗N,P ) ∼= Hom(M,P ⊗N ∗) : f ←→ g, với (1.4)

g = (f ⊗ idN∗)(idM ⊗ dbN), f = (idP ⊗ evN)(g ⊗ idN),

Hom(M,N ⊗ P ) ∼= Hom(N ∗ ⊗M,P ) : h←→ k, với (1.5)

k = (evN ⊗ idP )(IdN∗ ⊗ h), h = (idN ⊗ k)(dbN ⊗ idM).

Vì R thỏa mãn phương trình Yang-Baxter, nên tồn tại một cấu trúc CQT

trên HR, cấu trúc CQT này cảm sinh một cấu trúc bện trên phạm trù các

đối mô đun phải trên HR, được ký hiệu là τM,N : M ⊗N −→ N ⊗M. Vì

cấu trúc CQT trên ER là hạn chế của CQT trên HR, nên cấu trúc bện cho

các ER đối mô đun, cũng là cấu trúc bện khi ta xét chúng như là các HR

đối mô đun. Dùng cấu trúc bện và các đẳng cấu (1.4), (1.5), ta có các đẳng

cấu sau:

Hom(N ⊗M,P ) ∼= Hom(M ⊗N,P ) ∼= Hom(M,P ⊗N ∗) (1.6)

∼= Hom(M,N∗ ⊗ P ),

Hom(M,P ⊗N) ∼= Hom(M,N ⊗ P ) ∼= Hom(N ∗ ⊗M,P ) (1.7)

∼= Hom(M ⊗N ∗, P ).

Định nghĩa 1.4.1 Một đối mô đun đơn trên HR được gọi là chẻ nếu nó

là nội xạ và xạ ảnh.

Đối mô đun đơn Iλ là chẻ nếu và chỉ nếu λm ≥ n, với (m,n) là song hạng

của R [13, Thm.3.1].
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1.5 Phức Koszul liên kết với đối xứng Hecke

Toán tử đối xứng hóa lượng tử Xn và phản đối xứng hóa lượng tử Yn được

định nghĩa như sau:

Xn :=
1

[n]q!

∑
w∈Sn

Rw, Yn :=
1

[n]1/q!

∑
w∈Sn

(−q)−l(w)Rw.

Xét phức Koszul L, phức này được định nghĩa tương tự như ở mục 0.3.2,

với các toán tử đối xứng hóa được thay bởi toán tử đối xứng hóa lượng tử,

và toán tử phản đối xứng hóa được thay bởi toán tử phản đối xứng hóa

lượng tử. Ta có hệ thức sau trên Lp,r, được chứng minh bởi Gurevich [9]:

[r][p+ 1]PQ+ [p][r + 1]QP = [r + p]id. (1.8)

Tương tự, xét phức Koszul K, định nghĩa tương tự như ở 0.3.1 với các

toán tử đối xứng hóa được thay bởi toán tử đối xứng hóa lượng tử, và toán

tử phản đối xứng hóa được thay bởi toán tử phản đối xứng hóa lượng tử.

Toán tử vi phân dk,l : Λk ⊗ S∗l −→ Λk+1 ⊗ S∗l+1, xây dựng cụ thể như sau:

dk,l : Λk⊗Sl∗ ↪→ V ⊗k⊗V ∗⊗l id⊗dbV⊗id−→ V ⊗k+1⊗V ∗⊗l+1 Yk+1⊗Xl+1
∗

→ Λk+1⊗Sl+1
∗,

với ev(ϕ ⊗ x) = ϕ(x) và db : k → V ⊗ V ∗ là ánh xạ cho bởi 1 7→ xi ⊗ ξi.

Toán tử vi phân d thỏa mãn d2 = 0 [9].

Ngoài ra ta còn có toán tử vi phân ∂k,l : Λk+1.Sl+1 −→ Λk.Sl, cho bởi:

∂k,l : Λk+1⊗Sl+1
∗ ↪→ V ⊗k+1⊗V ∗⊗l+1 id⊗evV τV⊗V ∗⊗id

−→ V ⊗k⊗V ∗⊗l Yk⊗Xl
∗

→ Λk⊗Sl∗,

với τV,V ∗ là bện trên V ⊗ V ∗.

Vì các thành phần thuần nhất của SR và ΛR là các đối mô đun trên HR,

các ánh xạ ev, db là các đồng cấu đối mô đun, nên các toán tử vi phân
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d, ∂ là đồng cấu đối mô đun. Vì vậy các nhóm đồng điều của phức là các

HR-đối mô đun.

Theo [9], ta có hệ thức sau trên Kk,l:

q[l][k]d∂ + [l + 1][k + 1]∂d = qk([l − k]q + rankqR) (1.9)

với rankqR := P ij
ij . Do đó, nếu −[l − k]q 6= rankqR, thì đồng điều tại mọi

thành phần của phức là bằng 0.

1.6 Chuỗi Poincaré

Trong mục này, chúng tôi ứng dụng những kết quả đã biết về biểu diễn

của nhóm lượng tử vào việc nghiên cứu chuỗi Poincaré của các đại số toàn

phương liên kết với đối xứng Hecke.

Định nghĩa 1.6.1 Đa thức P (t) = a0 + a1t+ a2t
2 + · · ·+ ant

n được gọi là

thuận nghịch nếu ai = an−i với mọi i, và đối thuận nghịch nếu P (−t) là

thuận nghịch.

Nếu R là phép đối xứng thông thường, tức R(a⊗ b) = b⊗ a, thì ΛR và SR

có chuỗi Poincaré tương ứng

PΛ(t) = (1 + t)d, PS(t) =
1

(1− t)d
,

với d là chiều của V . Ta thấy đa thức (1 + t)d là thuận nghịch, còn đa thức

(1− t)d là đối thuận nghịch.

Nếu R là phép siêu đối xứng, tức là R(a⊗ b) = (−1)â.b̂b⊗ a. Khi đó

PΛ(t) =
(1 + t)m

(1− t)n
, với (m,n) là siêu chiều của V.
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Ta thấy tử thức (mẫu thức) của PΛ(t) là thuận nghịch (đối thuận nghịch).

Trong trường hợp q = 1, Lyubashenko [22] đã chứng minh được rằng: nếu

chuỗi Poincaré của ΛR là đa thức (tức là ΛR là hữu hạn chiều) thì PΛ(t) là

đa thức thuận nghịch.

Trường hợp q bất kỳ (không là căn của đơn vị), mệnh đề tương tự được

Gurevich [9] chứng minh. Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là trong trường

hợp tổng quát thì tử thức và mẫu thức của PΛ(t) có còn có tính chất thuận

nghịch hay không. Câu trả lời là có, và đó là kết quả chính của chương

này.

1.6.1 Chuỗi Poincaré và chiều của các ER-đối mô đun

Định lý 1.6.2 [11] Nếu R là đối xứng Hecke bất kỳ thì PΛ(t) là phân thức

hữu tỷ có dạng

PΛ(t) =
Πm
i=1(1 + xit)

Πn
j=1(1− yjt)

với xi, yj > 0.

Định nghĩa 1.6.3 Cặp (m,n) ở Định lý 1.6.2 được gọi là song hạng của

đối xứng Hecke.

Chú ý rằng chuỗi Poincaré của SR,ΛR thỏa mãn PΛ(t)PS(−t) = 1 [11], nên

chuỗi Poincaré của SR cũng có mô tả tương tự như trên.

Chiều của các đối mô đun đơn Iλ, được tính theo các thành phần của hệ

số của chuỗi Poincaré của SR, thông qua công thức định thức (xem chi tiết

trong [12]). Với các đối mô đun được xác định bởi các phân hoạch có dạng
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λm ≥ n, chiều của chúng tính bởi một công thức đơn giản hơn. Cụ thể, với

một phân hoạch λ ∈ Γm,n, λ được mô tả dưới dạng bảng Young sau:

{︷ ︸︸ ︷
m

n

(nm) α

β

(1.10)

Khi đó

dimkIλ =
∏

1≤i≤m
1≤n≤n

(xi + yj) · sα(x) · sβ′(y), (1.11)

ở đó sα(x) (tương ứng sβ′(y)) là hàm Schur trên các biến (x1, x2, . . . , xm)

(tương ứng (y1, y2, . . . , yn)), β
′ là phân hoạch liên hợp của β.

1.6.2 Tính thuận nghịch của chuỗi Poincaré

Dùng công thức 1.3 và công thức Littlewood-Richardson, ta có

I((n+1)m,nk+1) ⊗ I(1k)
∼=

⊕
0≤l≤min(k,m)

I((n+2)l,(n+1)m−l,nk+1,1k−l),

suy ra

dimkEnd
H(I((n+1)m,nk+1) ⊗ I(1k)

∗) = dimkEnd
H(I((n+1)m,nk+1) ⊗ I(1k))

= min(k,m) + 1.

Ví dụ. Với (m,n) = (1, 2), k = 1, ta có I3,2,2 ⊗ I1 = I4,2,2 ⊕ I3,2,2,1.

Khi (m,n) = (1, 2) và k = 2, ta có I3,2,2 ⊗ I1 = I4,2,2,2,1 ⊕ I3,2,2,2,1,1

Dùng lý luận tương tự, khi k ≤ m, ta có

I((n+1)m,n,(n−1)k), I((n+1)m−1,n3,(n−1)k−1), . . . , I((n+1)m−k,n2k+1)



34

là các đối mô đun con của I((n+1)m,nk+1) ⊗ I(1k)
∗. Mặt khác các đối mô đun

con này là đối mô đun chẻ, do đó tồn tại một đối mô đun con N sao cho

I((n+1)m,nk+1) ⊗ I(1k)
∗ = N ⊕ I((n+1)m,n,(n−1)k) ⊕ I((n+1)m−1,n3,(n−1)k−1)

⊕ · · · ⊕ I((n+1)m−k,n2k+1).

Vì vành các tự đồng cấu của đối mô đun ở phía bên phải có chiều là k+ 1,

suy ra N = 0. Vì vậy

I((n+1)m,nk+1) ⊗ I(1k)
∗ (1.12)

= I((n+1)m,n,(n−1)k) ⊕ I((n+1)m−1,n3,(n−1)k−1) ⊕ · · · ⊕ I((n+1)m−k,n2k+1).

Tương tự, với k ≥ m+ 1, ta có m+ 1 đối mô đun

I((n+1)m,n,(n−1)k), I((n+1)m−1,n3,(n−1)k−1), . . . , I(n2m+1,(n−1)k−m),

là đối mô đun con của I((n+1)m,nk+1) ⊗ I(1k)
∗, mặt khác, các đối mô đun con

này là đối mô đun chẻ, nên

I((n+1)m,nk+1) ⊗ I(1k)
∗ = (1.13)

I((n+1)m,n,(n−1)k) ⊕ I((n+1)m−1,n3,(n−1)k−1) ⊕ · · · ⊕ I(n2m+1,(n−1)k−m).

Ví dụ. Với (m,n) = (1, 2) và k = 1, ta có

I3,2,2 ⊗ I∗1 = I2,2,2 ⊗ I3,2,1; I3,2,2,2 ⊗ I∗1,1 = I3,2,2,1 ⊕ I2,2,2,1.

Ký hiệu λl := dimkΛl = dimkI(1l), và C :=
∏

(xi + yj). Theo (1.11), ta có

dimk

(
I((n+1)m,nk+1) ⊗ I(1k)

∗) = dimkI((n+1)m,nk+1) · dimkI(1k) (1.14)

= Cλks(1m)(x)s(k+1)n(y)

= Cλkamb
k+1
n .
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Chú ý rằng

s((n−1)k)(y1, y2, . . . , yn) = s(k)(y
−1
1 , y−1

2 , . . . , y−1
n )bkn.

Bằng cách tính chiều của các đối mô đun ở phía bên phải của (1.12), (1.13),

và công thức (1.11). Khi đó, với k ≤ m, ta có

amb
k+1
n λk = bk+1

n

[
am−k + amsk(y

−1) + am−1sk−1(y
−1) + . . .+ am−k+1s1(y

−1)
]
,

nên

λk = a−1
m

[
am−k + amsk(y

−1) + am−1sk−1(y
−1) + . . .+ am−k+1s1(y

−1)
]
,

(1.15)

ở đó sk(y
−1) := s(k)(y

−1
1 , y−1

2 , . . . , y−1
n ).

Với k ≥ m+ 1, ta có

amb
k+1
n λk = bk+1

n

[
amsk(y

−1) + am−1sk−1(y
−1) + · · ·+ a0sk−m(y−1)

]
,

nên

λk = a−1
m

[
amsk(y

−1) + am−1sk−1(y
−1) + · · ·+ a0sk−m(y−1)

]
. (1.16)

Từ các phương trình (1.15) và (1.16), ta có

tmbn(1 + a1t
−1 + · · ·+ amt

−m)

(−t)nam(1− b1t−1 + · · ·+ bn(−t)−n)
=

1 + a1t+ · · ·+ amt
m

1− b1t+ · · ·+ bn(−t)n
. (1.17)

Thật vậy, theo định nghĩa, {λk} là hệ số của vế bên phải của (1.17), khi

khai triển dưới dạng chuỗi lũy thừa. Với vế bên trái, cho ek := s(1k) là ký
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hiệu của các đa thức đối xứng cơ bản, khi đó

tmbn(1 + a1t
−1 + · · ·+ amt

−m)

(−t)nam(1− b1t−1 + · · ·+ bn(−t)−n)
=

tmbn
∏m

i=1(1 + xit
−1)

(−t)nam
∏n

j=1(1− yjt−1)

=

∏m
i=1(1 + x−1

i t)∏n
j=1(1− y

−1
j t)

=
m∑
k=0

ek(x
−1)tk ·

∞∑
l=0

sl(y
−1)tl

=
∞∑
k=0

(
k∑
i=0

ei(x
−1)sk−i(y

−1)

)
tk.

Vì ek(x
−1) =

∏
i x
−1
i em−k(x) = a−1

m am−k với k ≤ m; ek = 0 với k ≥ m + 1,

nên ta có

tmbn(1 + a1t
−1 + · · ·+ amt

−m)

(−t)nam(1− b1t−1 + · · ·+ bn(−t)−n)
=

∞∑
k=0

k∑
i=0

a−1
m aisk−i(y

−1)tk,

ở đây ai = 0 nếu i > m.

Mà 1+a1t+· · ·+amtm = 0 chỉ cóm nghiệm âm và 1−b1t+· · ·+bn(−t)n = 0

chỉ có n nghiệm dương, nên ta có thể dễ dàng chỉ ra rằng các đa thức này

là có tính chất thuận nghịch (ai = am−i) và đối thuận nghịch (bi = bn−i).

Vì vậy định lý sau được chứng minh.

Định lý 1.6.4 Trong phân thức hữu tỷ biểu diễn chuỗi Poincaré, của các

đại số toàn phương liên kết với đối xứng Hecke, ta có tử thức là đa thức

có tính chất thuận nghịch và mẫu thức là đa thức có tính chất đối thuận

nghịch.

Dùng công thức (1.11), chúng ta chứng minh được rằng tử thức và mẫu

thức là các đa thức có hệ số nguyên.
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Mệnh đề 1.6.5 Với các giả thiết của định lý 1.6.4 ở trên, các hệ số ai, bj

là các số nguyên.

Chứng minh. Ta có dimkIλ là nguyên với mọi λ. Với λ = (nm),
∏

(xi+yj) ∈

Z. Trong phân tích (1.10), nếu cố định α, cho β thay đổi, thì sβ(y) là hữu

tỷ. Tương tự, sα(x) là hữu tỷ. Vì ak1(x1 + x2 + · · · + xm)k = sk(1) được

biểu diễn là tổ hợp tuyến tính của các sα(x) với hệ số nguyên, suy ra

ak1 ·
∏

(xi+yj) ·sβ′(y) là nguyên với mọi k ∈ N. Vì vậy a1 là một số nguyên.

Lập luận này cũng đúng cho tất cả các hệ số ai và bj khác.�

• Kết luận. Trong chương này, chúng tôi đã chứng minh được rằng

trong phân thức hữu tỷ biểu diễn chuỗi Poincaré của các đại số toàn phương

liên kết với mỗi đối xứng Hecke bất kỳ có tử thức là đa thức có tính chất

thuận nghịch và mẫu thức là đa thức có tính chất đối thuận nghịch. Ngoài

ra các đa thức này là có hệ số nguyên.



Chương 2

Biểu diễn bất khả qui của GLq(2|1)

Song hạng của đối xứng Hecke xác định phạm trù biểu diễn của nó [15].

Một đối xứng Hecke được gọi là chẵn nếu song hạng của nó là có dạng

(m, 0), và là lẻ nếu song hạng có dạng (0, n). Trong các trường hợp này

phạm trù biểu diễn của nhóm lượng tử là nửa đơn, và các biểu diễn bất khả

quy đã được P.H.Hai [12] phân loại. Nếu đối xứng Hecke là không chẵn và

không lẻ thì phạm trù biểu diễn không còn là nửa đơn, bài toán phân loại

các biểu diễn bất khả qui trong trường hợp này hầu như vẫn chưa được

giải quyết.

Mục đích của chương này là phân loại biểu diễn bất khả qui của nhóm

lượng tử liên kết với đối xứng Hecke có song hạng (2|1). Sử dụng phức

Koszul K, chúng tôi xây dựng một lớp các biểu diễn bất khả qui, lớp này

được đánh số bởi các bộ số nguyên (m,n, p) thỏa mãn m ≥ n. Tiếp theo,

chúng tôi chứng minh được tập các biểu diễn xây dựng được là vét hết tất

cả các biểu diễn bất khả qui của GLq(2|1). Công cụ để xây dựng các biểu

diễn bất khả qui trong trường hợp này chủ yếu là sử dụng phức Koszul K.

38
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Các kết quả trình bày ở đây được công bố trong [7].

2.1 Một số tính chất của phức Koszul K

Cho R là đối xứng Hecke, có song hạng (m,n) với mn 6= 0.

Mệnh đề 2.1.1 Với a 6= m− n, khi đó các thành phần của phức Ka thỏa

mãn đẳng cấu sau:

Kk,l = Λk ⊗ Sl∗ ∼= Imdk−1,l−1 ⊕ Im∂k,l, với l − k = a. (2.1)

Chứng minh. Thật vậy, theo (1.9), với x ∈ Kk,l, ta có

qdk−1,l−1∂k−1,l−1(x) + ∂k,ldk,l(x) = qk(rankqR + [l − k]q)x,

nên x ∈ Im∂k,l + Imdk−1,l−1. Cho x ∈ Im∂k,l ∩ Imdk−1,l−1, tức là x =

dk−1,l−1∂k−1,l−1(y) và x = ∂k,ldk,l(z). Khi đó dk,l(x) = 0 và ∂k−1,l−1(x) = 0,

suy ra x = 0. Vì vậy Im∂k,l ∩ Imdk−1,l−1 = 0, suy ra Kk,l
∼= Imdk−1,l−1 ⊕

Im∂k,l.

Bổ đề 2.1.2 Các toán tử vi phân dk,l của các phức K• khác 0 với mọi cặp

(k, l) thỏa mãn k, l ≥ 0 và k, l không đồng thời bằng 0.

Chứng minh. Ta đã biết Sl và Λk là các thành phần trực tiếp của V ⊗l và

V ⊗k, được xác định bởi các toán tử Xl = ρ(xl) và Y = ρ(yk) tương ứng.

Mặt khác Xl+1(Xl⊗IdV ) = Xl+1, Yk+1(IdV ⊗Yk) = Yk+1. Vì vậy việc chứng

minh dk,l 6= 0 tương đương với việc chứng minh ánh xạ

D := (Yk+1 ⊗Xl+1
∗)(IdV

⊗k ⊗ db⊗ Id⊗l+1
V ∗ ) 6= 0,
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với D ∈ Hom(V ⊗k⊗V ∗⊗l, V ⊗k+1⊗V ∗⊗l+1). Do các đẳng cấu (1.6) và (1.7),

ta có các đẳng cấu sau:

Hom(V ⊗k ⊗ V ∗⊗l, V ⊗k+1 ⊗ V ∗⊗l+1) ∼= Hom(V ⊗k ⊗ V ⊗l+1, V ⊗l ⊗ V ⊗k+1).

Dưới đẳng cấu này, D có ảnh là ánh xạ

g = (Id⊗lV ⊗ Yk+1)(τV ⊗k,V ⊗l ⊗ IdV )(Id⊗kV ⊗Xl+1)

= q−lτV ⊗l,V ⊗k+1(Yk+1 ⊗ Id⊗k+1
V )(Id⊗kV ⊗Xl+1).

Theo [4], phần tử yk+1Twxl+1, trong đó w là hoán vị 1 2 · · · · · · k + 1 k + 2 · · · l + k + 1

1 l + 2 · · · l + k + 1 2 · · · l + 1


sinh ra mô đun Specht (trái) (ideal trái cực tiểu của Hn), tương ứng với

phân hoạch λ = (l + 1, 1k). Mặt khác, theo mục 1.6.1, ta có Iλ 6= 0 với

λ ∈ Γm,n : mn 6= 0, và phần tử lũy đẳng nguyên thủy tương ứng với phân

hoạch λ này xác định một tự đồng cấu khác không. Do đó ρ(yk+1Twxl+1) 6=

0. Vì vậy

0 6= ρ(yk+1Twxl+1) = (Yk+1 ⊗ IdV
⊗l)Rw(Xl+1 ⊗ IdV

⊗k)

= (Yk+1 ⊗ IdV
⊗l)(IdV

⊗k ⊗Xl+1)Rw.

Do đó g 6= 0, suy ra dk,l 6= 0.

Trong chương này, từ bây giờ trở đi, chúng tôi chỉ xét đối xứng Hecke R

có song hạng (2, 1).
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2.2 Khai triển của tích ten xơ của các ER-đối mô

đun đơn

Chuỗi Poincaré của SR có dạng

PS(t) =
1 + t

(1− ut)(1− u−1t)
,

với u ∈ R+, u+ u−1 ∈ Z.

Nếu λ ∈ Γ2,1, thì λ có dạng (m,n, 1p), được mô tả bởi bảng Young sau:

m
n

p

với m ≥ n ≥ 0, p ≥ 0 và nếu n = 0 thì p = 0. (2.2)

Một bộ các số nguyên thỏa mãn điều kiện ở (2.2), được nói là tương ứng

với phân hoạch λ. Với mỗi bộ số nguyên như vậy, ta cho tương ứng một

phân hoạch (m,n, 1p), và đặt Im,n,p := Iλ.

Dùng thuật toán Littlewood-Richardson, để tính các hệ số Littlewood-

Richardson, chúng ta sẽ mô tả tường minh khai triển của tích ten xơ hai

đối mô đun đơn của ER. Ta dễ dàng có:

Im,n,p ⊗ I1,0,0
∼=

 Im+1,n,p + Im,n+1,p + Im,n,p+1 nếu m > n,

Im+1,n,p + Im,n,p+1 nếu m = n,
(2.3)

Im,m,1 ⊗ In,0,0 ∼= Im+n,m,1 + Im+n−1,m,2 m,n ≥ 1, (2.4)

Im,n,p ⊗ I1,1,k
∼=


Im+1,n+1,p+k + Im+1,n,p+k+1

+Im,n+1,p+k+1 + Im,n,p+k+2 nếu m > n,

Im+1,m+1,p+k + Im+1,m,p+k+1

+Im,m,p+k+2 nếu m = n.

. (2.5)
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Do đó, ta tính được chiều của các đối mô đun tương ứng với phân hoạch,

theo các thành phần của của chuỗi PS(t). Ký hiệu

(m)u :=
um − u−m

u− u−1 ∈ Z với mọi m.

Ta thấy, vì u là số thực dương nên (m)u = (n)u nếu và chỉ nếu m = n.

Từ công thức của PS(t), ta có

dimIm,0,0 = dimSn = (m)u + (m+ 1)u.

Với n ≥ 1, theo phương trình (1.11), ta có:

dimIm,n,p = ((2)u + 2)S(m−1,n−1)(u, u
−1)S(p)(1)

= ((2)u + 2)(m− n+ 1)u. (2.6)

2.3 Phân tích tích ten xơ với các đối ngẫu của các

ER-đối mô đun đơn

Ta biết rằng với mỗi bộ (m,n, p) tương ứng với phân hoạch (m,n, 1p), thì

Im,n,p là ER-đối mô đun đơn và đồng thời cũng là HR-đối mô đun đơn.

Trong mục này, chúng tôi đưa ra một số công thức nhân ten xơ của các

đối mô đun trên ER với V ∗.

Bổ đề 2.3.1 Với mỗi bộ (m,n, p) mà m ≥ n ≥ 2, p ≥ 1, ta có các đẳng

cấu sau:

Im,n,p ⊗ I1,0,0
∗ ∼=

 Im−1,n,p + Im,n−1,p + Im,n,p−1 nếu m > n,

Im,n−1,p + Im,n,p−1 nếu m = n.
(2.7)
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Chứng minh. Dùng các đẳng cấu (1.6) và (1.7) và công thức (1.4), ta có

Hom(Im,n,p ⊗ I1,0,0
∗, Im,n−1,p) ∼= Hom(Im,n,p, Im,n−1,p ⊗ I1,0,0) = k,

suy ra Im,n,p ⊗ I1,0,0
∗ chứa một bản sao của Im,n−1,p. Tương tự, nó cũng

chứa một bản sao của mỗi đối mô đun bên vế phải. Bằng cách tính chiều

của các đối mô đun này, suy ra vế trái không chứa bất kỳ đối mô đun nào

khác với các đối mô đun này, và các đối mô đun của (2.7) là đơn.

Dùng lập luận tương tự, từ (2.4) ta cũng có

Im,m,1 ⊗ In,0,0∗ ∼= Im,m−n,1 + Im,m−n+1,0, m > n ≥ 1. (2.8)

Xét phức K1 sau đây:

K1 : 0→ I1,0,0
d1,0→ I1,1,0⊗ I1,0,0

∗ . . . I1,1,k−2⊗ Ik−1,0,0
∗ dk,k−1→ I1,1,k−1⊗ Ik,0,0∗ . . .

Ta thu được kết quả sau.

Bổ đề 2.3.2 Phức Koszul K1 có đồng điều khác không tại Λ2 ⊗ S∗1 .

Chứng minh. Nhân ten xơ I3,3,1 với tất cả các thành phần của phức K1. Ta

có I3,3,1⊗ I1,0,0 = I4,3,1 + I3,3,2, và theo các phương trình (2.7), (2.8), suy ra

I3,3,1 ⊗ I1,1,0 ⊗ I1,0,0
∗ = I1,1,0 ⊗ (I3,3,0 + I3,2,1)

= I4,4,0 + 2I4,3,1 + 2I3,3,2 + I4,2,2 + I3,2,3,

I3,3,1 ⊗ I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗ = I1,1,1 ⊗ (I3,1,1 + I3,2,0)

= 2I4,2,2 + I4,1,3 + 2I3,2,3 + I3,1,4 + I4,3,1 + I3,3,2.

Ta thấy I4,4,0 là một đối mô đun con của I3,3,1⊗I1,1,0⊗I1,0,0
∗, và I4,4,0 không

là đối mô đun con của I3,3,1⊗ I1,1,1⊗ I2,0,0
∗, do đó I4,4,0 là một đối mô đun

con của I3,3,1 ⊗Kerd2,1. Vì vậy Kerd2,1 6= Imd1,0. �
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2.4 Tích phân và các đối mô đun chẻ

Một tích phân phải trên đại số Hopf H là một đồng cấu H-đối mô đun

H −→ k, với H đối tác động trên chính nó bởi đối tích và đối tác động

của k là đối đơn vị. Tích phân trái được định nghĩa một cách tương tự.

Một hệ quả trực tiếp của Bổ đề 2.3.2 là hạng lượng tử của đối xứng Hecke

với song hạng (2, 1) là −[−1]q = q−1, do đó, theo [14, Thm.3.2], tồn tại

một tích phân trái trên HR, và tích phân trái này cũng là tích phân phải

trên HR. Không gian của các tích phân trái và tích phân phải trên HR là

trùng nhau.

Bổ đề sau đây suy ra trực tiếp từ [13, Theorem 3.1] và [14, Proposition 5.1]

Bổ đề 2.4.1 Cho R là một đối xứng Hecke với song hạng (2, 1). Khi đó

với bất kỳ một phân hoạch λ = (m,n, 1p) ∈ Γ2,1, ta có đối mô đun tương

ứng với phân hoạch này là Iλ. Đối mô đun đơn Iλ là chẻ nếu và chỉ nếu

n ≥ 1. Với mọi n ≥ 2, Λn = I1,1,n−2 là đối mô đun chẻ. Sn = In,0,0 không

là đối mô đun chẻ với mọi n, và k =: I0,0,0 là không chẻ.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra một điều kiện kiểm tra tính chẻ của các đối

mô đun đơn trên HR.

Bổ đề 2.4.2 Cho HR là một đại số Hopf với cấu trúc đối tựa tam giác,

trên HR tồn tại tích một phân trái và cũng là tích phân phải. Cho M là

một đối mô đun nội xạ và xạ ảnh, với End(M) ∼= k. Thì M là đối mô đun

chẻ.
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Chứng minh. Cho S là đế của M (đế của M là tổng của tất cả các đối mô

đun con đơn của M). Vì M là không phân tích được, nên M là bao nội

xạ của S và S là đơn. Theo Định lý 2.3 trong [13], thì Hom(M,S•) 6= 0.

(Xem các khái niệm trong [13]). Mặt khác, vì tích phân trái và tích phân

phải trên HR là trùng nhau, nên phần tử "đặc trưng" trong HR là 1, và

vì HR là CQT, nên S ∼= S∗∗. Do đó S ∼= S•. Vì vậy Hom(M,S) 6= 0. Nếu

S 6= M , suy ra dimEnd(M) ≥ 2, mâu thuẫn, do đó S = M . Vì vậy M là

đối mô đun chẻ. �

Hệ quả 2.4.3 Các đối mô đun Imdk,l là đơn, với mọi cặp (k, l) thỏa mãn

l, k ≥ 0, k − l 6= 1.

Chứng minh. Với k = 0, ta có Imd0,l = Sk
∗ là đơn. Cho k ≥ 1, theo (1.6)

và (1.7), ta có dimEnd(Λk+1 ⊗ Sl+1
∗) = dimEnd(Λk+1 ⊗ Sl+1) = 2. Mặt

khác vì Λk+1 với k ≥ 1 là các đối mô đun chẻ, nên nó là nội xạ và xạ ảnh,

vì vậy Λk+1 ⊗ Sl+1
∗ cũng là nội xạ và xạ ảnh. Mà Imdk,l là thành phần

trực tiếp của Λk+1 ⊗ Sl+1
∗ với k − l 6= 1, do đó dimEnd(Imdk−1,l−1) =

dimEnd(Im∂k,l) = 1. Theo Bổ đề 2.4.2, Imdk,l là đối mô đun đơn. �

Tiếp theo, chúng ta xây dựng một lớp các đối mô đun đơn của HR và tính

chiều của các đối mô đun này.

Với mỗi l, k ≥ 0, ký hiệu

I1,−l,k :=

 Imdk+1,l nếu l > k ≥ 0,

Imdk+2,l+1 nếu k > l ≥ 0.
(2.9)
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Theo (2.1), ta có các đẳng cấu sau:

I1,0,0 ⊗ Il,0,0∗ ∼= Il−1,0,0
∗ + I1,−l,0 l > k = 0,

I1,1,k−1 ⊗ Il,0,0∗ ∼= I1,1−l,k−1 ⊕ I1,−l,k l > k ≥ 1,

I1,1,k ⊗ I1,0,0
∗ ∼= I∗1,1,k−1 ⊕ I1,0,k k ≥ 1,

I1,1,k ⊗ Il+1,0,0
∗ ∼= I1,−l,k ⊕ I1,1−l,k−1 k > l ≥ 1.

(2.10)

Theo Hệ quả 2.4.3, I1,−l,k là các đối mô đun chẻ với mọi k 6= l ≥ 0.

Với mọi l > k ≥ 1, ta có

dimI1,−l,k = ((2)u + 2)(l + 1)u. (2.11)

Thật vậy, với k = 1, theo phương trình (2.10), ta có

dimI1,−l,1 = dimI1,0,0 · dimI0,−l,0 − dimI0,−l+1,0

= ((2)u + 2)(l + 1)u.

Với k ≥ 2, dùng qui nạp ta có

dimI1,−l,k = dimI1,1,k−1 ˙dimI0,−l,0 − dimI1,−l+1,k−1

= ((2)u + 2)((l)u + (l + 1)u − (A+ 2)(l)u

= ((2)u + 2)(l + 1)u.

Tương tự, với k > l ≥ 1, ta có

dimI1,−l,k = ((2)u + 2)(l + 2)u. (2.12)

2.5 Đồng điều của phức Koszul K1

Mục đích tiếp theo của chúng tôi là xây dựng các đối mô đun đơn còn lại

của HR. Công cụ chính mà chúng tôi sử dụng ở đây là phức Koszul K.
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Trong trường hợp này các phức Koszul K có dạng sau:

Ka : (a ≥ 2) : 0→ I1,1,a−2
da,0→ I1,1,a−1 ⊗ I1,0,0

∗ da+1,1→ I1,1,a ⊗ I2,0,0
∗ → . . .

Ka : (a ≤ 0) : 0→ I−a,0,0
∗ d0,a→ I1,0,0 ⊗ I1−a,0,0

∗ d1,1+a→ I1,1,0 ⊗ I2−a,0,0
∗ → . . .

Các toán tử vi phân ∂k := ∂k,k−1 cũng tạo nên một phức (Ka, ∂k) như sau:

0←− I1,1,a−2
∂a,0←− I1,1,a−1⊗I1,0,0

∗ ∂a+1,1←− I1,1,a⊗I2,0,0
∗ ∂a+2,2←− I1,1,a+1⊗I3,0,0

∗ ←− · · ·

Để cho thuận tiện, chúng tôi ký hiệu dấu ∼= bởi dấu =. Ta thu được một

số kết quả sau đây.

Định lý 2.5.1 Cho R là một đối xứng Hecke có song hạng (2, 1), thì nhóm

đồng điều của phức liên kết K1 tại Λ2 ⊗ S∗1 có chiều 1 trên k. Ký hiệu

đối mô đun này là I1,1,−1, và cho bất kỳ một đối mô đun đơn Im,n,p với

m ≥ n ≥ 1, p ≥ 1, ta có

Im,n,p ⊗ I1,1,−1 = Im+1,n+1,p−1. (2.13)

Chứng minh. Vì I1,0,0 là đối mô đun đơn, nên d1 6= 0 và là đơn ánh. Tương

tự, vì ∂1 6= 0, nên nó là toàn ánh. Vì Imd1∂1 = I1,0,0, nên d1∂1 6= 0. Mặt

khác, theo Bổ đề 2.3.2, phức K1 là không khớp, nên q∂1d2 + d1∂1 = 0, và

Kerd2 ⊂ Ker∂1. Vì vậy, ta có dãy bao hàm thức sau:

0 ⊆ I1,0,0
∼= Imd1 ⊆ Kerd2 ⊆ Ker∂1 ⊆ I1,1,0 ⊗ I1,0,0

∗ =: X. (2.14)

Ta sẽ chứng minh các đối mô đun trong dãy trên là thực sự khác nhau.

Vì X/Ker∂1 = I1,0,0 và vì I1,0,0 không là đối mô đun con của I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗,

nên Kerd2 là một đối mô đun con thực sự của Ker∂1. Vì ∂1 là toàn ánh,
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nên ta có X/Ker∂1
∼= Im∂1 = I1,0,0, do đó X 6= Ker∂1. Mặt khác, theo Bổ

đề 2.3.2, Imd1 6= Kerd2. Đặt I1,1,−1 := Kerd2/Imd1. Ta sẽ chứng minh đối

mô đun này có chiều 1 trên k. Theo Bổ đề 2.3.2, ta có

I3,3,1 ⊗ (Ker∂1/Imd1) ∼= I4,2,2 + I3,2,3 + I4,4,0, (2.15)

và I1,1,−1 ⊗ I3,3,1 chứa một đối mô đun đẳng cấu với I4,4,0. Giả sử

dimI1,1,−1 ≥ 2, khi đó (Kerd2/Imd1)⊗ I3,3,1 sẽ chứa một đối mô đun khác

I4,4,0. Vì vậy

I3,3,1 ⊗ (Ker∂1/Kerd2) =

 I3,2,3

I4,2,2.

(2.6)
=⇒ dim(Ker∂1/Kerd2) =

 (2)u

(3)u.
(2.16)

Nhân ten xơ mọi thành phần của phức K1 với I1,0,0
∗, ta có

I1,1,0 ⊗ I1,0,0
∗ ⊗ I1,0,0

∗ = I1,1,0 ⊗ (I1,1,0 + I2,0,0)
∗.

Theo phương trình (2.10): I2,0,0
∗ ⊗ I1,1,0 = I1,−1,0 + I1,−2,1, với I1,−2,1 là đối

mô đun đơn có chiều là ((2)u + 2)(3)u. Do đó I1,−2,1 sẽ đẳng cấu với một

thương con của I1,0,0
∗ ⊗ (Ker∂1/Kerd2) hoặc của I1,0,0

∗ ⊗ (Kerd2/Imd1).

Nếu I1,−2,1 đẳng cấu với đối mô đun con của của I0,−1,1 ⊗ (Ker∂1/Kerd2)

thì

dimI1,−2,1 ≤ max{((2)u + 1)(2)u, ((2)u + 1)(3)u} < ((2)u + 2)(3)u, vô lý.

Nếu I1,−2,1 đẳng cấu với đối mô đun con của I1,0,0
∗ ⊗ (Kerd2/Imd1) thì

dimI1,−1,2 ≤ max{((2)u + 1)2, ((2)u + 1)(2)u
2}. (2.17)

Dễ thấy (2.17) không thể xảy ra nếu (2)u ≥ 3. Nếu (2)u = 2 tức là q = 1.

Khi đó dimI1,−2,1 = 12, do đó dimI1,1,−1 = 4, dimKer∂1/Kerd2 = 2 và
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I1,1,−1 ⊗ I1,0,0
∗ ∼= I1,−2,1 là đối mô đun đơn. Theo phương trình (2.7) và

(2.10), ta có

I1,0,0 ⊗ I1,1,0 ⊗ I1,0,0
∗ = (I1,1,1 + I2,1,0)⊗ I1,0,0

∗

= I1,1,0 + I1,0,1 + I2,1,0 ⊗ I1,0,0
∗. (2.18)

Ta có dimI1,0,1 = 8, dimI1,0,0 ⊗ (Ker∂1/Imd1) = 6. Vậy I1,0,1 chứa một đối

mô đun con của I1,0,0⊗I1,1,−1. Vì I1,0,1 là đối mô đun chẻ, nên I1,1,−1⊗I1,0,0 =

I1,0,1 ⊕N , N 6= 0. Do đó dimEnd(I1,1,−1 ⊗ I1,0,0) ≥ 2, mâu thuẫn với

dimEnd(I1,1,−1 ⊗ I1,0,0) = dimEnd(I1,1,−1 ⊗ I1,0,0
∗) = dimEnd(I1,−2,1) = 1.

Vì vậy cả hai trường hợp trong (2.16) không thể xảy ra, nên dimI1,1,−1 = 1.

Nhân ten xơ Im,n,p : m ≥ n ≥ 1, p ≥ 1 với K1. Theo Bổ đề 2.3.2, dễ dàng

thấy Im+1,n+1,p−1 ⊂ Ker(d3 ⊗ IdIm,n,p) và Im+1,n+1,p−1 6⊆ Im(d1 ⊗ Id), mà

dimI1,1,−1 = 1, vì vậy Im,n,p ⊗ I1,1,−1
∼= Im+1,n+1,p−1. �

Kết quả này sau đó đã được P.H.Hai chứng minh cho trường hợp tổng

quát, với R là đối xứng Hecke bất kỳ [16].

Hệ quả 2.5.2 Đối mô đun thương Ker∂1/Kerd2 đẳng cấu với I1,−1,1 :=

I2,0,0 ⊗ I1,1,−1
∗. Dãy hợp thành của K2,1 = I1,1,0 ⊗ I1,0,0 bao gồm I1,1,−1,

I1,−1,1 và hai bản sao của I1,0,0.

Chứng minh Cho Y := Ker∂1/Kerd2. Theo phương trình (2.14), Y là một

đối mô đun con của X/Kerd2 = Imd2 và Imd2/Y = I1,0,0. Ngoài ra, vì

Hom(I1,0,0,Λ3⊗ S2
∗) = 0, nên I1,0,0 không thể là đối mô đun con của Imd2

(nó là một đối mô đun con của I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗).
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Mặt khác, ta lại có Hom(I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗, I1,−1,1) 6= 0 và Hom(I1,−1,1, I1,1,1 ⊗

I2,0,0
∗) 6= 0, nên I1,−1,1 là đối mô đun con và là đối mô đun thương của

I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗. Ngoài ra, I1,−1,1 không là nội xạ, nhưng I1,1,1 ⊗ I2,0,0

∗ là nội

xạ, vì vậy I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗ chứa hai bản sao của I1,−1,1 trong dãy hợp thành.

Ta có

I1,−1,1 ⊗ I3,3,1 = I2,0,0 ⊗ I1,1,−1
∗ ⊗ I3,3,1 = I3,2,3 + I4,2,2, (2.19)

Y ⊗ I3,3,1 = I3,2,3 + I4,2,2,

I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗ ⊗ I3,3,1 = (I4,4,2 + I4,3,3 + I3,3,4)⊗ I2,0,0

∗ (2.20)

= I4,3,1 + 2 · I4,2,2 + 2 · I3,2,3 + I3,3,2 + I4,1,3 + I3,1,4.

Nếu I1,−1,1 6= Y , từ phương trình (2.19), suy ra I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗ chứa 3 bản

sao của I4,2,2, mâu thuẫn với (2.20).�

Định lý 2.5.3 Cho R là một đối xứng Hecke có song hạng là (2, 1). Khi

đó nhóm đồng điều của phức Koszul tại Λk+1 ⊗ S∗k với k ≥ 2 triệt tiêu.

Ngoài ra, dãy hợp thành của Λk+1 ⊗ S∗k : k ≥ 2 gồm I1,2−k,k−2, I1,−k,k và

hai bản sao của I1,1−k,k−1.

Chứng minh. Với k = 2. Dùng phương trình d2∂2 +∂3d3 = 0, ta có dãy bao

hàm thức sau đây:

0 6= Imd2 ⊆ Kerd3 ⊆ Kerd2.∂2 ⊆ I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗. (2.21)

Trước hết, ta chứng minh d2∂2 6= 0. Giả sử ngược lại d2∂2 = 0, khi đó

Im∂2 ⊆ Kerd2. Mặt khác, ta có Im∂2d2 = Imd1∂1 = I1,0,0, do đó Im∂2 ⊇

I1,0,0. Vì Hom(I1,1,1 ⊗ I2,0,0, I1,0,0) = 0, nên Im∂2 6= I1,0,0. Vì Kerd2/I1,0,0 =

I1,1,−1, nên Im∂2 = Kerd2, tức là Im∂2 chứa I1,1,−1 trong dãy hợp thành
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của nó, mâu thuẫn với Im∂2 là một đối mô đun thương của I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗

và I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗ không chứa I1,1,−1 trong dãy hợp thành của nó. Vì vậy ta

có d2∂2 6= 0.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh Imd2∂2 = I1,−1,1. Thật vậy, ta có Imd2∂2 ⊆

Imd2. Hơn nữa, từ dãy (2.21) và phân tích trong (2.19) và (2.20), ta thấy

Imd2∂2 6= Imd2, nếu không, I1,1,1⊗ I2,0,0
∗ chứa hai bản sao của I4,3,1 và của

I3,3,2. Vì vậy Imd2∂2 là một đối mô đun con khác 0 thực sự của Imd2, nên

nó phải bằng I1,−1,1.

Theo (2.21), ta có I1,−1,1 = Imd2∂2 là đối mô đun thương của Imd3. Vì

I1,−1,1 không là đối mô đun con của K4,3 = I1,1,2 ⊗ I3,0,0
∗, Imd3 là đối mô

đun con của K4,3, nên các đối mô đun này không đẳng cấu với nhau. Vì

vậy Kerd3 6= Kerd2∂2.

Theo các phương trình (2.19) và (2.20), ta có

(Kerd3/Imd2)⊗ I3,3,1 + (Kerd2∂2/Kerd3)⊗ I3,3,1
∼= I4,1,3 + I3,1,4.

Giả sử Imd2 6= Kerd3, khi đó

I3,3,1 ⊗ (Kerd2∂2/Kerd3) =

 I4,1,3

I3,1,4

=⇒ dim(Kerd2∂2/Kerd3) =

 (4)u

(3)u
.

Vì vậy dãy hợp thành của K3,2 chứa các đối mô đun với chiều (1)u +

(2)u, (2)u + (3)u, (3)u, (4)u. Mặt khác, ta có

I1,1,1 ⊗ I2,0,0
∗ ⊗ I∗1,0,0 = I1,1,1 ⊗ I3,0,0

∗ + I1,1,1 ⊗ I∗2,1,0.

Theo phương trình (2.10), ta có I1,1,1⊗I3,0,0
∗ chứa I1,−3,2. Ta có dimI1,−3,2 =

((2)u + 2)(4)u và dimI1,0,0 = (1)u + (2)u. So sánh chiều của các đối mô đun
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này, suy ra mâu thuẫn. Do đó Imd2 = Kerd3. Vì vậy phức là khớp tại thành

phần K3,2.

Theo lý luận ở phần trên, ta có Imd3/I1,−1,1 = I1,0,0. Để tìm Kerd2∂2/Kerd3,

ta sẽ tìm dãy hợp thành của K3,2. Trước hết

Kerd2∂2/Kerd3 ⊗ I3,3,1 = I4,1,3 + I3,1,4.

Ta có một phương trình tương tự cho I1,−2,2, và nó được chứa trong K4,3.

Dùng phương pháp chứng minh của Hệ quả 2.5.2, suy ra Kerd2∂2/Kerd3
∼=

I1,−2,2. Vì vậy dãy hợp thành của K3,2 chứa I1,0,0, hai bản sao của I1,−1,1,

và I1,−2,−2.

Tương tự với phương pháp ở trên, ta chứng minh tính khớp của phức tại

bất kỳ thành phần Kk+1,k: k ≥ 3 nào, và tìm được dãy hợp thành của

Kk+1,k.�

2.6 Phân loại các đối mô đun đơn

Với mỗi bộ các số nguyên (m,n, p) : m ≥ n, ta sẽ xây dựng một HR- đối

mô đun đơn, ký hiệu là Im,n,p. Ngoài ra, ta còn đưa ra điều kiện về tính

chẻ của các đối mô đun đơn và tính chiều của chúng. Chúng tôi sẽ chứng

minh tập các đối mô đun đơn này là tất cả các đối mô đun đơn trên HR,

sai khác một đẳng cấu.

Trong mục trước, chúng ta xây dựng được lớp đối mô đun đơn, ứng với

các phân hoạch (tức là thỏa mãn điều kiện trong (2.2)), lớp đối mô đun

đơn ứng với các bộ (1,−l, k); l 6= k ≥ 0 (xem (2.9)), và bộ (1, 1,−1). Vì
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I1,1,−1 là khả nghịch, và với các bộ thỏa mãn m ≥ n ≥ 1, p ≥ 1, ta có

Im,n,p ⊗ I1,1,−1 = Im+1,n+1,p−1. Để định nghĩa các đối mô đun khác, trước

hết ta đặt

Im,n,p := Im+p,n+p,0 ⊗ I1,1,−1
∗⊗p.

Vấn đề còn lại là xây các đối mô đun đơn ứng với các bộ số nguyên (m,n, 0)

mà m ≥ n.

Với m ≥ n ≥ 0, Im,n,0 đã được xây dựng.

Với 0 > m ≥ n, đặt Im,n,0 := I−n,−m,0
∗.

Với m > 0 > n, đặt Im,n,0 := I1,n−m+1,m−1 ⊗ I⊗m−1
1,1,−1 .

Các đối mô đun ở trên là đơn. Vì dimI1,1,−1 = 1, nên dễ dàng có các công

thức sau:

dimIk,l,0 =


((2)u + 2)(k − l + 1)u, nếu k ≥ l ≥ 1,

(k)u + (k + 1)u, nếu k > l = 0,

((2)u + 2)(k − lu, nếu k > 0 > l.

(2.22)

Mệnh đề 2.6.1 HR-đối mô đun đơn Im,n,p là chẻ nếu và chỉ nếu

(m+ p)(n+ p) 6= 0.

Chứng minh. Vì Im,n,p = Im+p,n+p,0 ⊗ I1,1,−1
∗⊗p, nên Im,n,p là chẻ ra nếu

và chỉ nếu Im+p,n+p,0 là chẻ ra. Nên nếu m + p = 0, thì n + p ≤ 0 và

Im+p,n+p,0 = S−(n+p)
∗ là không chẻ. Tương tự, nếu n + p = 0, thì

Im+p,n+p,0 = Sm+p là không chẻ.

Nếu m+ p ≥ n+ p > 0 (tương ứng 0 > m+ p ≥ n+ p), theo Bổ đề 2.4.1,

Im+p,n+p,0 (tương ứng I−(n+p),−(m+p),0) là chẻ ra.
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Nếu m+ p > 0 > n+ p, thì Im+p,n+p,0 = I1,n−m+1,m+p−1 ⊗ I1,1,−1
∗⊗m+p−1 là

chẻ do Bổ đề 2.4.2. �

Bổ đề 2.6.2 Cho (m,n, p), (x, y, z) là các bộ tương ứng với các phân hoạch.

Khi đó Im,n,p⊗I⊗t1,1,−1
∼= Ix,y,z nếu và chỉ nếu m+ t = x, n+ t = y, z+ t = p.

Chứng minh. Giả sử tồn tại t ≥ 0, sao cho

Im,n,p ⊗ I1,1,−1
⊗t ∼= Ix,y,z. (2.23)

Ta luôn có thể giả sử p = z = 0.

Xét trường hợp x > y, theo phương trình (2.5), ta có

Ix,y,0 ⊗ I1,1,t+1 = Ix+1,y+1,t+1 + Ix+1,y,t+2 + Ix,y+1,t+2 + Ix,y,t+3.

Ta có phương trình tương tự cho Im,n,0⊗I1,1,t+1. Vì vậy (2.23) tương đương

với

Im+t+1,n+t+1,1 + Im+t+1,n+t,2 + Im+t,n+t+1,2 + Im+t,n+t,3

= Ix+1,y+1,t+1 + Ix+1,y,t+2 + Ix,y+1,t+2 + Ix,y,t+3.

Bằng cách so sánh số chiều, ta có

Im+t+1,n+t+1,1
∼= Ix+1,y+1,t+1, (2.24)

suy ra t = 0.

Trường hợp m = n, được chứng minh hoàn toàn tương tự. �

Định lý 2.6.3 Cho các bộ số (m,n, p), (x, y, z) ∈ Z3, với m ≥ n, x ≥ y.

Nếu (m,n, p) 6= (x, y, z), thì các đối mô đun đơn Im,n,p, Ix,y,z là không đẳng

cấu với nhau.
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Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh rằng nếu Im,n,0⊗ I1,1,−1
⊗t = Ix,y,0 suy

ra m = x, n = y, t = 0.

• Trường hợp I. m ≥ n ≥ 0.

(a) Nếu x ≥ y ≥ 0, thì khẳng định trên là đúng do Bổ đề 2.6.2.

(b) Nếu 0 > x ≥ y, thì Ix,y,0 = I−y,−x,0
∗ và vì Im,n,0 ⊗ I−y,−x,0 phân tích

thành tổng trực tiếp của các đối mô đun đơn, và không có đối mô đun đơn

nào trong số đó đẳng cấu với I1,1,−1
⊗t, với chiều của nó là lớn hơn 1. Ta có

Hom(Im,n,0 ⊗ I−y,−x,0, I1,1,−1
⊗t) = 0, nghĩa là Im,n,0 6= Ix,y,0.

(c) Nếu x > 0 > y, ta chứng minh Im,n,0⊗ I⊗t1,1,−1 6= Ix,y,0. Giả sử ngược lại,

bằng cách so sánh chiều, ta có m−n+ 1 = x− y. Vì Ix,y,0 = I1,y−x+1,x−1⊗

I
⊗(x−1)
1,1,−1 , nên theo (2.10), ta có

Hom(Im,n,0 ⊗ I⊗s1,1,−1,Λ−y
∗ ⊗ Sx−y−1) 6= 0

với s = t− x− 1 hoặc tương đương

Hom(Λ−y ⊗ Im,n,0 ⊗ I1,1,−1
⊗s, Sm−n) 6= 0.

Theo Bổ đề 2.6.2, trường hợp này không thể xảy ra.

• Trường hợp II. m > 0 > n. Có hai khả năng cho x, y: x > 0 > y và

0 ≥ x ≥ y.

Nếu 0 ≥ x ≥ y, ta chứng minh tương tự như trong trường hợp I là:

Im,n,0 ⊗ I1,1,−1
⊗t 6= Ix,y,0 với bất kỳ t.

Nếu x > 0 > y, từ giả thiết suy ra m + n = x + y. Vì I1,−l,k là một thành
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phần trực tiếp của Λk ⊗ Sl∗, nên với s = t+m− x, ta có

Hom(Λm+1 ⊗ S−n∗ ⊗ I⊗s1,1,−1,Λx+1 ⊗ S−y∗) 6= 0.

Khi đó theo các phương trình (1.6) và (1.7), ta có

0 6= HomH(S−n
∗ ⊗ Λm ⊗ I⊗s1,1,−1, sym−y

∗ ⊗ Λx)

= HomH(S−y ⊗ Λm ⊗ I⊗s1,1,−1, S−n ⊗ Λx.)

Bằng cách so sánh chiều, và dùng Bổ đề 2.6.2, suy ra s = 0 vàm = x, n = y.

• Trường hợp III. 0 ≥ m ≥ n. Có duy nhất một khả năng cho x, y:

0 ≥ x ≥ y. Trường hợp này được chứng minh tương tự như trường hợp

I(a).

Hệ quả 2.6.4 Luật đối ngẫu sau là đúng.

Im,n,p
∗ = I−n,−m,−p. (2.25)

Chứng minh. Ta chỉ phải chứng minh với m,n > 0, Im,−n,0
∗ = In,−m,0 hoặc

I1,−m−n+1,m−1
∗ = I1,−m−n+1,n−1⊗ I⊗m+n−2

1,1,−1 . Đặt k := m− 1, l := m+ n− 1,

do đó ta chứng minh rằng

I∗1,−l,k = I1,−l,l−k−1 ⊗ I1,1,−1
⊗l−1.

Theo Định lý 2.6.3 và phương trình (2.10), I1,−l,k là đối mô đun duy nhất,

là thành phần trực tiếp của Λl−k+1 ⊗ Sl∗ và Λl−k+2 ⊗ Sl+1
∗, tuy nhiên nó

không là thành phần trực tiếp của Λl−k⊗Sl−1
∗. Vì vậy, bằng cách dùng các

đẳng cấu khác nhau, suy ra I1,−l,k
∗ là một đối mô đun con của Λl−k⊗Sl∗⊗

I1,1,−1
⊗l−1 và Λl−k+1⊗Sl+1

∗⊗ I⊗l−1
1,1,−1. Do đó I∗1,−l,k = I1,−l,l−k−1⊗ I1,1,−1

⊗l−1.
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2.7 Tính đầy đủ

Chúng ta đã xây dựng được một tập hợp các đối mô đun đơn

{Im,n,p : m,n, p ∈ Z,m ≥ n}.

Tiếp theo, ta sẽ xác định công thức cho tích ten xơ của các đối mô đun

đơn này với I1,0,0
∗, từ đó suy ra rằng tập các đối mô đun đơn đã xây dựng

chính là tất cả các đối mô đun đơn trên HR. Trước hết, chúng ta thu được

định lý sau:

Bổ đề 2.7.1 • 1. Dãy hợp thành của Im,1,0⊗I1,0,0
∗: m ≥ 2 gồm Im−1,1,0,

Im,1,−1, Im,−1,1 và hai bản sao của Im,0,0.

• 2. Với n ≥ 2, dãy hợp thành của I1,−n,0⊗ I1,0,0
∗ gồm I1,−n−1,0, I−1,−n,1,

I1,−n,−1 và hai bản sao của I0,−n,0.

• 3. Với m ≥ 2, n ≥ 1, ta có phân tích ten xơ sau:

Im,−n,0 ⊗ I1,0,0
∗ = Im−1,−n,0 + Im,−n−1,0 + Im,−n,−1. (2.26)

Chứng minh

1. Ta chứng minh bằng phương pháp qui nạp. Với m = 2, dãy hợp

thành của I1,1,0⊗ I1,0,0
∗ gồm I1,1,−1, I1,−1,1 và hai bản sao của I1,0,0. Từ các

phương trình

I2,1,0 ⊗ I1,0,0
∗ = I1,1,0 ⊗ I1,0,0 ⊗ I1,0,0

∗ − I1,1,1 ⊗ I1,0,0
∗,

I1,1,1 ⊗ I1,0,0
∗ = I1,1,0 + I1,0,1,

suy ra I2,1,0 ⊗ I1,0,0
∗ chứa I1,1,0, I2,1,−1, I2,−1,1 và hai bản sao của I2,0,0 trong

dãy hợp thành của nó.
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Với m ≥ 3, ta có Im−1,0,0 ⊗ I1,1,0 = Im,1,0 + Im−1,1,1, nên

Im,1,0 ⊗ I1,0,0
∗ = Im−1,0,0 ⊗ I1,1,0 ⊗ I1,0,0

∗ − Im−1,1,1 ⊗ I1,0,0
∗

= Im−1,0,0 ⊗ I1,1,0 ⊗ I1,0,0
∗ − (Im−2,1,1 + Im−1,0,1 + Im−1,1,0).

Theo giả thiết qui nạp, Im−1,0,0⊗ I1,1,0⊗ I1,0,0
∗ chứa Im,1,−1, Im,−1,1, Im−1,0,1,

Im−2,1,1 và hai bản sao Im,0,0, Im−1,1,0 trong dãy hợp thành, vì vậy Im,1,0 ⊗

I1,0,0
∗ chứa Im−1,1,0, Im,1,−1, Im,−1,1 và hai bản sao của Im,0,0 trong dãy hợp

thành. �

2. Nhân ten xơ cả hai vế của phương trình I1,0,0 ⊗ In,0,0∗ = In−1,0,0
∗ +

I1,−n,0 với I1,0,0
∗, ta có

I1,−n,0 ⊗ I1,0,0
∗ = I1,0,0 ⊗ (In,0,0 ⊗ I1,0,0)

∗ − In−1,0,0
∗ ⊗ I1,0,0

∗

= I1,0,0 ⊗ In,1,0∗ + I1,0,0 ⊗ In+1,0,0
∗ − In,0,0∗ − In−1,1,0

∗.

Theo phần trên, In,1,0⊗I1,0,0
∗ chứa In−1,1,0, In,1,−1, In,−1,1 và hai bản sao của

In,0,0 trong dãy hợp thành, do đó theo phương trình (2.25), dãy hợp thành

của In,1,0
∗ ⊗ I1,0,0 gồm I−1,1−n,0, I−1,−n,1, I1,−n,−1 và hai bản sao của I0,−n,0.

Theo phương trình (2.10), ta có I1,0,0⊗ In+1,0,0
∗ = I0,−n,0 + I1,−n−1,0. Vì vậy,

dãy hợp thành của I1,−n,0 ⊗ I1,0,0
∗ bao gồm I−1,−n+1,0, I−1,−n,1, I1,−n,−1 và

hai bản sao của I0,−n,0. �

3. Trước hết chúng ta chứng minh với k, l ≥ 1, các khẳng định sau là

đúng.

Hom(I1,−l,k ⊗ I1,0,0
∗, I1,−l−1,k) 6= 0, Hom(I1,−l−1,k, I1,−l,k ⊗ I1,0,0

∗) 6= 0.

(2.27)
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Thật vậy, xét sơ đồ sau:

I1,1,k−1 ⊗ Il,0,0∗ ⊗ I1,0,0
∗ dk+1,l⊗Id−−−−−→ I1,1,k ⊗ Il+1,0,0

∗ ⊗ I∗1,0,0
id⊗Xl+1

∗
y yid⊗Xl+2

∗

I1,1,k−1 ⊗ I∗l+1,0,0
dk+1,l+1−−−−→ I1,1,k+1 ⊗ I∗l+2,0,0.

Dễ thấy các sơ đồ trên là giao hoán. Vì các ánh xạ id⊗Xl+1
∗ và id⊗Xl+2

∗

là các toàn cấu, nên ánh xạ cảm sinh Im(dk+1,l ⊗ Id) −→ Imdk+1,l+1 là

khác không, suy ra điều phải chứng minh thứ nhất trong (2.27) là đúng.

Vì I1,−l−1,k là chẻ ra, nên suy ra khẳng định thứ hai trong (2.27).

Dùng (2.27), ta có thể dễ dàng chỉ ra rằng các đối mô đun ở vế bên phải

của (2.26) là các đối mô đun con của vế trái của nó. So sánh chiều của vế

trái và vế phải, ta có điều phải chứng minh. �

Định lý 2.7.2 Tập hợp {Im,n,p : m ≥ n,m, n, p ∈ Z} là tất cả các đối mô

đun đơn trên HR.

Chứng minh. Mỗi HR-đối mô đun đơn là một thương con của HR, và

HR = T (V ∗ ⊗ V )/I, với T (V ∗ ⊗ V ), I là HR-đối mô đun. Mặt khác

T (V ∗ ⊗ V ) =
∞⊕
i=0

(V ∗ ⊗ V )⊗i, do đó chỉ cần chứng minh bất kỳ đối mô

đun đơn nào được chứa trong dãy hợp thành của (V ∗⊗V )⊗i đều đẳng cấu

với một trong các đối mô đun đơn mà ta đã xây dựng.

Vì điều khẳng định tương tự đúng cho V ⊗i, nên ta chỉ cần chứng minh dãy

hợp thành của Im,n,p ⊗ V ∗ = Im,n,p ⊗ I∗1,0,0 chỉ chứa các đối mô đun đơn

đẳng cấu với các đối mô đun đơn mà ta đã xây dựng.
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Với m ≥ n ≥ 2, nhân ten xơ hai vế của phương trình (2.7) với I1,1,−1, ta có

Im,n,0 ⊗ I1,0,0
∗ =

 Im−1,n,0 + Im,n−1,0 + Im,n,−1 nếu m > n,

Im,m−1,0 + Im,m,−1 nếum = n.

Với m > n = 1, theo Bổ đề 2.7.1.(1), dãy hợp thành của Im,1,0⊗ I1,0,0
∗ gồm

Im−1,1,0, Im,1,−1, Im,−1,1 và hai bản sao của Im,0,0.

Với m = n = 1, theo Bổ đề 2.7.1.(2), I1,1,0 ⊗ I1,0,0
∗ chứa I1,1,−1, I1,−1,1, và

hai bản sao của I1,0,0 trong dãy hợp thành của nó.

Với m > n = 0, bằng cách lấy đối ngẫu phương trình (2.10), ta có

Im,0,0 ⊗ I1,0,0
∗ = Im−1,0,0 + Im,−1,0.

Với m = 1,−1 ≥ n, ta có I1,n,0 ⊗ I1,0,0
∗ chứa I1,n−1,0, I−1,n,1, I1,n,−1 và hai

bản sao của I0,n,0 trong dãy hợp thành.

Với m ≥ 2,−1 ≥ n, theo Bổ đề 2.7.1.(3), ta có

Im,n,0 ⊗ I1,0,0
∗ = Im−1,n,0 + Im,n−1,0 + Im,n,−1.

Với 0 ≥ m ≥ n, đối ngẫu phương trình (2.4) ta có

Im,n,0 ⊗ I1,0,0
∗ =

 Im,n−1,0 + Im−1,n,0 + Im,n,−1 nếu m > n,

Im,m−1,0 + Im,m,−1 nếu m = n.

Vì vậy trong mọi trường hợp, dãy hợp thành của Im,n,p ⊗ I1,0,0
∗ với m ≥

n;m,n, p ∈ Z chỉ chứa các đối mô đun đơn đã biết.�

•Kết luận: Chúng tôi đã phân loại các biểu diễn bất khả qui của nhóm

lượng tử liên kết với đối xứng Hecke có song hạng (2, 1). Các biểu diễn

bất khả qui này có thể được đánh số bởi tập các bộ số nguyên có dạng

(m,n, p), với m ≥ n.



Chương 3

Phức Koszul kép và xây dựng các

biểu diễn bất khả qui của siêu nhóm

tuyến tính GL(3|1)

Mục đích tiếp theo của chúng tôi là tìm cách xây dựng tất cả các biểu

diễn bất khả qui cho nhóm lượng tử với song hạng cao hơn, trước tiên là

GLq(3|1). Vấn đề trở nên khó khăn hơn nhiều, vì ngay cả đối với siêu nhóm

GL(3|1), cũng chưa có một mô tả tường minh cho tất cả các biểu diễn bất

khả qui, mặc dù các biểu diễn bất khả qui đã được phân loại từ lâu bởi

Kac.

Để chuẩn bị cho việc xây dựng tường minh các biểu diễn bất khả qui của

GLq(3|1) trong chương sau, chúng ta đưa ra trong chương này một mô tả

tường minh các biểu diễn bất khả qui của GL(3|1). Việc chứng minh các

biểu diễn xây dựng được vét hết các biểu diễn bất khả qui của GL(3|1),

được thực hiện nhờ phân loại của Kac, và công thức tính đặc trưng của Su

và Zhang.
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Trước hết, chúng tôi giới thiệu một số khái niệm và kết quả đã biết về siêu

đại số Lie.

3.1 Siêu đại số Lie và biểu diễn

Một đại số Z2-phân bậc được gọi là một siêu đại số. Một siêu đại số Lie

là một không gian véc tơ Z2-phân bậc, với siêu tích Lie [, ], thỏa mãn luật

phản giao hoán và qui tắc Leibniz như sau:

[a, b] = (−1)âb̂[b, a], [a, [b, c]] = [[a, b], c] + (−1)âb̂[b, [a, c]].

Ở đây, ta qui ước (−1)0̄ = 1, (−1)1̄ = −1.

Cho A là siêu đại số, siêu giao hoán tử trên A định nghĩa như sau:

[a, b] := ab− (−1)âb̂ba.

Siêu đại số A với phép toán này là một siêu đại số Lie, ký hiệu là AL.

Cho V là siêu không gian véc tơ. Xét đại số End(V ) của các tự đồng cấu

tuyến tính của V. Cố định một cơ sở thuần nhất của V, khi đó mỗi phần

tử thuộc End(V ) được biểu diễn bởi một ma trận có dạng X =

A B

C D

 , với

A ∈ Mat(m,m), B ∈ Mat(m,n), C ∈ Mat(n,m), D ∈ Mat(n, n). Siêu đại

số Lie liên kết với siêu đại số kết hợp End(V ), được ký hiệu là gl(V ) hoặc

gl(m|n). Đặt g := gl(V ). Khi đó g là siêu đại số Lie, với cấu trúc phân bậc

như sau: g = g0̄ ⊕ g1̄, trong đó g0̄ là tập các ma trận có dạng X =

A 0

0 D

 ,

g1̄ là tập các ma trận có dạng X =

0 B

C 0

 .
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Định nghĩa 3.1.1 Cho g là một siêu đại số Lie. Một siêu biểu diễn ρ

của g trong W là một ánh xạ tuyến tính chẵn ρ : g −→ gl(W ), sao cho

ρ([A,B]) = [ρ(A), ρ(B)].

Một siêu biểu diễn được gọi là bất khả qui nếu nó không có một biểu diễn

con thực sự nào khác không. Để xây dựng các biểu diễn bất khả qui của

siêu đại số Lie, ta cần các kỹ thuật của biểu diễn cảm sinh.

Ta có g là không gian véc tơ với cơ sở {Ei,j : i, j = 1 . . .m + n}, trong đó

Ei,j là ma trận có phần tử nằm ở vị trí hàng thứ i và cột thứ j bằng 1, còn

các vị trí khác là bằng 0. Gọi h là đại số con của g, gồm các ma trận đường

chéo, h có cơ sở là {Ei,i : i = 1 . . .m+ n}. Không gian véc tơ đối ngẫu của

h, ký hiệu là h∗, có cơ sở là các phiếm hàm {εi : −→k : i := 1 . . .m + n},

được xác định như sau: với mọi X ∈ g, εi(X) := Aii: i = 1 . . .m, và

εj(X) := Ajj: j = m+1 . . .m+n. Trên h∗ cố định một dạng song tuyến tính

〈εi, εj〉 = (−1)îδi,j, ở đó î = 0 với 1 ≤ i ≤ m, và î = 1 vớim+1 ≤ i ≤ m+n.

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu một số khái niệm và kỹ thuật liên quan đến

việc xây dựng các biểu diễn của g.

3.1.1 Đại số bao phổ dụng

Đại số bao phổ dụng của siêu đại số Lie g là cặp (U(g), i), với U(g) là siêu

đại số kết hợp, i : g −→ U(g)L là đồng cấu của siêu đại số Lie, thỏa mãn

tính chất phổ dụng: với mọi siêu đại số Lie AL, mọi đồng cấu siêu đại số

Lie j : g −→ AL tồn tại duy nhất một đồng cấu siêu đại số ϕ : U(g) −→ AL

sao cho j = ϕ.i.
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Ta có tương ứng 1− 1 giữa tập các g-biểu diễn với tập các U(g)-mô đun.

Định lý 3.1.2 (PBW) Cho g = g0̄ ⊕ g1̄ là siêu đại số Lie, a1, . . . , am là

một cơ sở của g0̄, b1, . . . , bn là một cơ sở của g1̄. Khi đó các phần tử có

dạng ak1
1 . . . akmm bi1 . . . bis với 1 ≤ i1 < i2 < . . . < is ≤ n, ki ≥ 0 với mọi i,

tạo nên một cơ sở của U(g).

3.1.2 Biểu diễn cảm sinh

Cho H là một đại số con của g, V là H-biểu diễn, nên V là U(H)-mô đun.

g-mô đun cảm sinh từ H-biểu diễn V , ký hiệu là Indg
HV , với Indg

H(V ) :=

U(g) ⊗U(H) V là U(g)-mô đun, với tác động g(u ⊗ v) := gu ⊗ v, trong đó

g ∈ g, u ∈ U(g), v ∈ V , nên Indg
H(V ) là g-biểu diễn, và được gọi là biểu

diễn cảm sinh từ H lên g của V .

3.1.3 Trọng và nghiệm

Cho α ∈ h∗, α được gọi là một trọng của g. Khi đó α luôn viết được

dưới dạng α =
∑m

i=1 αiεi −
∑m+n

j=m+1 αjεj, hoặc viết cách khác là α =

(α1, . . . , αm|αm+1, . . . , αm+n).

Xét α 6= 0, α ∈ h∗, đặt gα := {a ∈ g : [h, a] = α(h).a,∀h ∈ h}. Nếu gα 6= 0

thì α được gọi là một nghiệm của g. Mặt khác, ta cũng có g = N+⊕h⊕N−,

với N+ là tập các ma trận có các phần tử khác không chỉ ở phía trên đường

chéo chính, N− là tập các ma trận có các phần tử khác không chỉ nằm

dưới đường chéo chính. Tập các nghiệm chẵn (lẻ) dương của g ký hiệu là
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∆+
0 (∆+

1 ). Đặt

ρ :=
1

2

∑
α∈∆+

0

α− 1

2

∑
β∈∆+

1

β.

Định nghĩa 3.1.3 Cho λ = (λ1, λ2, . . . , λm|λm+1, . . . , λm+n) là một trọng.

(i) λ được gọi là nguyên nếu λi − λi+1 ∈ Z với mọi i 6= m.

(ii) λ được gọi là trội nếu λi ≥ λi+1 với 1 ≤ i ≤ m, và λj ≤ λj+1 với

m+ 1 ≤ j ≤ m+ n.

(iii) λ được gọi là điển hình nếu (λ1 +m+ 1− i)− (λm+p + p) 6= 0 với mọi

1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ p ≤ n.

3.1.4 Biểu diễn với trọng cao nhất

Cho λ ∈ h∗, gọi b là đại số con của g gồm các ma trận tam giác trên, tức

là ta có b = h⊕N+. Ta định nghĩa b-mô đun con chẵn một chiều 〈vλ〉, bởi

h(vλ) = λ(h)vλ với N+(vλ) = 0, v̂λ = 0̄. Đặt

Ṽ (λ) := Indg
b〈vλ〉,

Ṽ (λ) chứa duy nhất một mô đun con cực đại I(λ). Đặt V (λ) := Ṽ (λ)/I(Λ)

là g- mô đun đơn, được gọi là biểu diễn bất khả qui với trọng cao nhất λ.

3.1.5 Mô đun Verma

Với mọi trọng trội nguyên λ, gọi V 0(λ) là g0̄-mô đun với trọng cao nhất

λ. Khi đó V 0(λ) còn là g0̄ ⊕ g+1-mô đun, với g+1 là tập các ma trận
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có dạng

0 B

0 0

 , B ∈ Mat(m,n), bằng cách cho g+1 · V 0(λ) = 0. Đặt

V̄ (λ) := Indg
g0⊕g+1

V 0(λ), V̄ (λ) có duy nhất một mô đun con cực đại M(λ),

đặt

V (λ) := V̄ (λ)/M(λ),

V (λ) được gọi là mô đun Verma. Ta có các kết quả sau:

Định lý 3.1.4 [19]

(i) Mọi g-mô đun đơn hữu hạn chiều đều đẳng cấu với mô đun có dạng

mô đun Verma hay còn gọi là Kac-mô đun V (λ).

(ii) Mọi g-mô đun đơn hữu hạn chiều được đặc trưng duy nhất bởi trọng

trội nguyên cao nhất λ của chúng.

(iii) V̄ (λ) là mô đun đơn nếu và chỉ nếu λ là điển hình.

Nhận xét: như vậy tồn tại một cách đánh số các biểu diễn bất khả qui hữu

hạn chiều của g bằng các trọng trội nguyên.

3.1.6 Đặc trưng của biểu diễn

Cho V là một biểu diễn của g, với mỗi λ ∈ h∗, ta định nghĩa

V λ := {v ∈ V |ρ(h)v = λ(h)v,∀h ∈ h},

khi đó V = ⊕λ∈h∗V
λ. Dạng tuyến tính λ, với V λ 6= 0 được gọi là trọng của

biểu diễn V (tương ứng với h). Nếu λ là trọng của V , thì V λ được gọi là
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không gian trọng liên kết với λ. Đặc trưng của V , ký hiệu là chV , được

định nghĩa như sau:

chV :=
∑
λ∈h∗

(dimVλ)e
λ.

Định lý 3.1.5 [19] Nếu λ là một trọng trội nguyên, điển hình thì

V (λ) = V λ và

ch(V ) = ch(V λ) =
L1

L0

∑
w∈Sm×Sn

sign(w)ew(λ+ρ),

trong đó

L1 =
∑
α∈∆+

1

(eα/2 + e−α/2), L0 =
∑
β∈∆+

0

(eβ/2 − e−β/2).

Trong [35], đã đưa ra được công thức tính đặc trưng của biểu diễn V (λ),

với λ là trọng trội nguyên bất kỳ. Công thức tính đặc trưng cho V (λ), với

λ bất kỳ là rất phức tạp, nên chúng tôi không đưa ra ở đây, mà sẽ làm cụ

thể trong Mục 3.4.

3.2 Phức Koszul kép

Từ hai phức loại Koszul K và L, đã giới thiệu trong Chương 1, ta có thể

xây dựng được một phức kép, với tất cả các dòng và các cột trừ cột đầu

tiên đều là khớp, mà chúng tôi cũng gọi là phức Koszul kép. Sử dụng các

tính chất của các phức Koszul kép này, chúng tôi đưa ra một xây dựng

tường minh tất cả các biểu diễn bất khả qui của GL(3|1).

Để đơn giản ta sẽ dùng "·" để ký hiệu tích ten xơ. Cố định một số nguyên

a ≥ 2. Chúng tôi sắp xếp các phức KoszulK−a, K−a−1, K−a−2, . . . như trong
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sơ đồ dưới đây:

K−a:0 // S∗a
d0,a// Λ1 · S∗a+1

d1,a+1// Λ2 · S∗a+2
d2,a+2// Λ3 · S∗a+3

// . . .

K−a−1 : 0 // S∗a+1
d0,a+1// Λ1 · S∗a+2

d1,a+2// Λ2 · S∗a+3
// . . .

K−a−2 : 0 // S∗a+2
d0,a+2// Λ1 · S∗a+3

// . . .

Để mỗi hàng tạo thành một phức, ta nhân ten xơ mỗi phức K−a−i với Si,

tức là phức K−a−1 được nhân ten xơ với S1, phức K−a nhân ten xơ với k,...

Để mỗi cột tạo thành một phức, ta nhân ten xơ phức L với S∗a+b. Vì vậy

ta có có sơ đồ sau với tất cả các hàng là các phức Koszul K• nhân ten xơ

với S• và các cột là các phức Koszul L• nhân ten xơ với S∗• :

0 0 0 0 0

0 // S∗a

OO

d // Λ1 · S∗a+1

OO

d // Λ2 · S∗a+2

OO

d // Λ3 · S∗a+3

OO

d // Λ4 · S∗a+4 . . .

OO

0 //

OO

Λ1 · S∗a+1

d //

P

OO

S1 · Λ1 · S∗a+2

d //

P

OO

S1 · Λ2 · S∗a+3

d //

P

OO

S1 · Λ3 · S∗a+4 . . .

P

OO

0 //

OO

S2 · S∗a+2

d //

P

OO

S2 · Λ1 · S∗a+3

d //

P

OO

S2 · Λ2 · S∗a+4 . . .

P

OO

(3.1)

Một hình vuông tổng quát trong sơ đồ (3.1) có dạng

Si · Λk · S∗l
id⊗d // Si · Λk+1 · S∗l+1

Si+1 · Λk−1 · S∗l id⊗d
//

P⊗id

OO

Si+1 · Λk · S∗l+1

P⊗id

OO

với l = i+ k + a.

(3.2)

Trong sơ đồ trên, đặt D := id ⊗ d, P := P ⊗ id. Dễ thấy DP = PD với

mọi hình vuông ở sơ đồ trên.

Giả sử G = GL(3, 1), khi đó tất cả các hàng trong sơ đồ trên là các phức

Ka, các phức là khớp vì a 6= 2. Vì vậy, sơ đồ (3.1) cho ta một phức kép với

tất cả các dòng và cột (trừ cột đầu tiên) là khớp.
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Dùng các toán tử vi phân ∂ và Q, ta cũng thu được một phức Koszul kép

khớp khác, được mô tả cụ thể ở sơ đồ sau:

0

���
�
� 0

���
�
� 0

���
�
� 0

���
�
� 0

���
�
�

0 oo
∂

___ S∗a

Q

���
�
�

oo
∂

___ Λ1 · S∗a+1

Q

���
�
�

oo
∂

____ Λ2 · S∗a+2

Q

���
�
�

oo
∂

_____ Λ3 · S∗a+3 oo
∂

_____

Q

���
�
�

Λ4 · S∗a+4 . . .

Q

���
�
�

0 oo
∂

___ S1 · S∗a+1 oo
∂

___

Q

���
�
�

S1 · Λ1 · S∗a+2 oo
∂

___

Q

���
�
�

S1 · Λ2 · S∗a+3 oo
∂

___

Q

���
�
�

S1 · Λ3 · S∗a+4 . . .

Q

���
�
�

0 oo
∂

______ S2 · S∗a+2 oo
∂

____ S2 · Λ1 · S∗a+3 oo
∂

___ S2 · Λ2 · S∗a+4 . . .

(3.3)

Tương tự, tính chất giao hoán của sơ đồ trên được suy ra từ định nghĩa

của ∂ và Q, tức là ta có ∂Q = Q∂.

3.3 Một số tính chất của phức Koszul kép

Trong mục này, chúng ta nghiên cứu tính chất của một số ánh xạ nhận

được từ các toán tử vi phân của các phức Koszul.

Ghép sơ đồ (3.1) và (3.3) vào một sơ đồ sau:

Si−1 · S∗a+i−1
� �d0,a+i−1//oooo
∂0,a+i−1

___ Si−1 · Λ1 · S∗a+i
Q

�����
�
�

d1,a+i//oo
∂1,a+i

___ Si−1 · Λ2 · Sa+i+1∗

Q

���
�
�

d2,a+i+1 //oo
∂2,a+i+1

______ · · ·

Si.S
∗
a+i

?�
P

OO

� � d0,a+i //oooo
∂0,a+i

______ Si.Λ1.S
∗
a+i+1

P

OO

d1,a+i+1 //oo
∂1,a+i+1

_____

Q
�����
�
�

Si · Λ2 · S∗a+i+2

Q

���
�
�

Si+1.S
∗
a+i+1

?�
P

OO

� � d0,a+i+1//oooo
∂0,a+i+1

____

P

OO

Si+1 · Λ1 · S∗a+i+2

P

OO

(3.4)

Chúng tôi thu được kết quả sau:

Mệnh đề 3.3.1 Ánh xạ hợp thành ∂PQd : Si · S∗a+i −→ Si · S∗a+i trong sơ

đồ (3.4) là một đẳng cấu với mọi i ≥ 0. Khi đó Si · S∗a+i đẳng cấu với một

thành phần trực tiếp của Si+1 · S∗a+i+1.



70

Chứng minh. Theo các công thức (2) , (3) và luật giao hoán giữa d, P và

∂,Q, ta có

∂PQd = ∂d− 2i

i+ 1
∂QPd

= ∂d− i

i+ 1
QP +

i(a+ i)

(i+ 1)(a+ i+ 1)
Qd∂P

=
[(a+ i+ 2)

(a+ i+ 1)
− i

i+ 1

]
Id +

i(a+ i)

(i+ 1)(a+ i+ 1)
Qd∂P.

Ta qui nạp theo i để chứng minh ánh xạ ∂PQd : Si ·S∗a+i −→ Si ·S∗a+i chéo

hóa được, với tập các giá trị riêng

Ai :=
{ (a+ i+ 3− j)j

(i+ 1)(a+ i+ 1)
, j = 1, 2, . . . , i+ 1

}
Với i = 0, dễ thấy điều phải chứng minh là đúng. Giả sử mệnh đề đúng với

i− 1. Theo giả thiết qui nạp, ánh xạ ∂PQd : Si−1 ·S∗a+i−1 −→ Si−1 ·S∗a+i−1

chéo hóa được, với tập các giá trị riêng Ai−1, do đó Qd∂P : Si · S∗a+i −→

Si · S∗a+i chéo hóa được, với tập các trị riêng Ai−1 ∪ {0}. Vì vậy ∂PQd :

Si · S∗a+i −→ Si · S∗a+i chéo hóa được, với Ai là tập hợp các giá trị riêng.�

Coi (3.1) là phức kép của các phức khớp (ngoại trừ cột đầu tiên là không

khớp), và nó chẻ ra thành các dãy khớp ngắn

. . . KerPi+1,k−1 · S∗i+k+a
d′k,i+k+a// KerPi+1,k · S∗i+k+a+1

d′k+1,i+k+a+1// KerPi+1,k+1 · S∗i+k+a+2
. . .

. . . Si+1 · Λk−1 · S∗i+k+a

Pi+1,k−1

OOOO

dk−1,i+k+a// Si+1 · Λk · S∗i+k+a+1

Pi+1,k

OOOO

dk,i+k+a+1// Si+1 · Λk+1 · S∗i+k+a+2

Pi+1,k+1

OOOO

. . .

. . . KerPi+2,k−2 · S∗i+k+a
d′k−1,i+k+a//?�

i

OO

KerPi+2,k−1 · S∗i+k+a+1

d′k,i+k+a+1//?�
i

OO

KerPi+2,k · S∗i+k+a+2

?�
i

OO

. . .

(3.5)

với d′k,i+k+a := dk,i+k+a
∣∣
KerPi+1,k−1·S∗i+k+a

. Vì các phức được tạo thành trên

các cột của sơ đồ (3.1) là khớp, nên KerPi,j = ImPi+1,j−1. Tính giao hoán

của sơ đồ được suy ra từ định nghĩa của d và P .
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Sau đây, chúng tôi đưa ra một số tính chất của các phức Koszul kép. Trước

hết, xét sơ đồ

. . . // KerPi,k · S∗i+k+a
d′k,i+k+a//

Q

���
�
�

KerPi,k+1 · S∗i+k+a+1

Q

���
�
�

d′k+1,i+k+a+1// KerPi,k+2 · S∗i+k+a+2
//

Q

���
�
�

. . .

. . . // Si+1 · Λk−1 · S∗i+k+a
Q

���
�
�

Pi+1,k−1

OOOO

dk−1,i+k+a// Si+1 · Λk · S∗i+k+a+1

Q

���
�
�

Pi+1,k

OOOO

dk,i+k+a+1// Si+1 · Λk+1 · S∗i+k+a+2

Pi+1,k+1

OOOO

//

Q

���
�
�

. . .

. . . // KerPi+1,k−1 · S∗i+k+a
d′k−1,i+k+a//?�

i

OO

KerPi+1,k · S∗i+k+a+1

d′k,i+k+a+1//?�
i

OO

KerPi+1,k+1 · S∗i+k+a+2

?�
i

OO

// . . .

(3.6)

Xét một phần của sơ đồ (3.6) với i, k ≥ 1:

Si−1 · Λk+1 · S∗a+i+k //

���
�
�

Si−1 · Λk+2 · Sa+i+k+1
oo_ _ _

���
�
�

KerPi−,k+1 · S∗a+i+k //
?�

OO

Q

���
�
�

KerPi−1,k+2 · S∗a+i+k+1

?�

OO

���
�
�

oo_ _ _

Si · Λk · S∗a+i+k d
//

P

OOOO

Si · Λk+1 · S∗a+i+k+1

∂oo_ _ _ _ _

OOOO

//

���
�
�

·Si · Λk+2 · S∗a+i+k+2
oo_ _ _ _

���
�
�

KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1
//

?�

OO

Q

���
�
�

KerPi,k+2 · S∗a+i+k+2

?�

OO

���
�
�

oo_ _ _ _

Si+1 · Λk · S∗a+i+k+1 d
//

P

OOOO

Si+1 · Λk+1 · S∗a+i+k+2.

OOOO

∂oo_ _ _ _

(3.7)

Mệnh đề 3.3.2 Ánh xạ hợp thành

P∂dQ : KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 −→ KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1

(với i ≥ 0, k ≥ 0) trong sơ đồ (3.7) là một đẳng cấu. Khi đó

KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 đẳng cấu với một thành phần trực tiếp của

Si+1 · Imdk,a+i+k+1.

Chứng minh. Bằng phương pháp qui nạp, ta chứng minh ánh xạ

P∂dQ : KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 −→ KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1
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chéo hóa được, với tập các giá trị riêng Ai, trong đó

Ai :=
{ (a+ k + 2i+ 4− j)j

(i+ 1)(k + 1)2(a+ i+ k + 2)
, j = 1, 2, . . . , i+ 1, i+ k + 1

}
.

Với i = 0, xét sơ đồ

Λk · S∗a+k d
//

Q
���
�
�

Λk+1 · S∗a+k+1
∂oo_ _ _ _ _ _

d
//

Q
���
�
�

·Λk+2 · S∗a+k+2

���
�
�

∂oo_ _ _ _ _

· · ·S1 · Λk−1 · S∗a+k d
//

P
OOOO

S1 · Λk · S∗a+k+1 d
//

P
OOOO

∂oo_ _ _ S1 · Λk+1 · S∗a+k+2.

OOOO

∂oo_ _ _

Xét ánh xạ hợp thành P∂DQ : Λk+1 · S∗a+k+1 −→ Λk+1 · S∗a+k+1. Theo các

công thức (2) và (3), ta có

P∂dQ = P
[(a+ 3)− k(a+ k + 1)d∂]

(k + 1)(a+ k + 2)
Q

=
(a+ 3)

(k + 1)(a+ k + 2)
Id− k(a+ k + 1)

(k + 1)(a+ k + 2)
d∂.

Vì d∂ chéo hóa được, với các giá trị riêng là 0 và a+2
(k+1)(a+k+1) , nên P∂dQ

chéo hóa được, với tập các giá trị riêng là

A0 :=
{ (a+ 3)

(k + 1)(a+ k + 2)
,

(a+ k + 3)

(k + 1)2(a+ k + 2)

}
.

Xét sơ đồ (3.7), với i = 1. Ánh xạ P∂dQ : KerP1,k+1 ·S∗a+k+2 −→ KerP1,k+1 ·

S∗a+k+2, và trên Si · Λk+1 · S∗a+i+k+1, chúng ta có

P∂dQ = P
[(a+ 4)− k(a+ k + 2)d∂]

(k + 1)(a+ k + 3)
Q

=
(a+ 4)

(k + 1)(a+ k + 3)
PQ− k(a+ k + 2)

(k + 1)(a+ k + 3)
Pd∂Q.

Ta có Pd∂Q = dPQ∂, và có thể hạn chế toán tử này lên KerP1,k+1 ·S∗a+k+2.

Ta sẽ tìm các giá trị riêng của toán tử này. Trước hết,

dPQ∂ = d[
(k + 1)− (k + 1)QP

2k
]∂ =

k + 1

2k
d∂ − k + 1

2k
dQP∂.
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Toán tử dQP∂ là một tự đồng cấu của Imd ⊂ Si · Λk+1 · S∗a+i+k+1, trên

không gian này, ánh xạ d∂ có trị riêng là a+3
(k+1)(a+k+2) . Mặt khác, từ trên ta

biết các giá trị riêng của P∂dQ thuộc A0, vì vậy dQP∂ chéo hóa được, với

các giá trị riêng thuộc A0 ∪ 0. Vì vậy dPQ∂ là chéo hóa được, với các giá

trị riêng là { a+ 3

2k(a+ k + 2)
,

a+ 2

2(k + 1)(a+ k + 2)
, 0
}
.

Ta lại có hạn chế của PQ lên KerP1,k+1 · S∗a+k+2 là k+2
2(k+1)Id, do đó tập các

giá trị riêng của P∂dQ là

A1 :=
{ (a+ 4)(k + 2)

2(k + 1)2(a+ k + 3)
,

(a+ k + 5)

2(k + 1)2(a+ k + 3)
,

2(a+ k + 4)

2(k + 1)2(a+ k + 3)

}
.

Tổng quát, trong sơ đồ (3.7), xét ánh xạ hợp thành P∂dQ : KerPi,k+1 ·

S∗a+i+k+1 −→ KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1. Ta có

P∂dQ = P [
(a+ i+ 3)− k(a+ i+ k + 1)d∂

(k + 1)(a+ i+ k + 2)
]Q

=
(a+ i+ 3)

(k + 1)(a+ i+ k + 2)
PQ− k(a+ i+ k + 1)

(k + 1)(a+ i+ k + 2)
dPQ∂

=
(a+ i+ 3)(i+ k + 1)

(k + 1)2(i+ 1)(a+ i+ k + 2)
Id

− k(a+ i+ k + 1)

(k + 1)(a+ i+ k + 2)
d[

(i+ k)− i(k + 1)QP

k(i+ 1)
]∂

=
(a+ i+ 3)(i+ k + 1)

(k + 1)2(i+ 1)(a+ i+ k + 2)
Id− (i+ k)(a+ i+ k + 1)

(k + 1)(i+ 1)(a+ i+ k + 2)
d∂

+
i(a+ i+ k + 1)

(i+ 1)(a+ i+ k + 2)
dQP∂.

Bằng lập luận tương tự, ta chứng minh ánh xạ dQP∂ : KerPi,k+1·S∗a+i+k+1 −→

KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 chéo hóa được, với tập các trị riêng Ai−1 ∪ {0}.

Vì vậy ánh xạ P∂dQ : KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 −→ KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 chéo

hóa được, với tập các giá trị riêng là Ai, nên nó là một đẳng cấu.�
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3.4 Đặc trưng của các biểu diễn bất khả qui của

GL(3|1)

Một biểu diễn là bất khả qui của GL(m|n) nếu nó cũng là biểu diễn bất

khả qui của gl(m|n) nhưng với trọng cao nhất là nguyên. Do đó, các kết

quả mà chúng tôi giới thiệu sau đây là trên siêu đại số Lie gl(m|n).

3.4.1 Đặc trưng của biểu diễn điển hình

Trong gl(3|1), ta có ∆+
1 = {ε1 − ε4, ε2 − ε4, ε3 − ε4}, ∆+

0 = {ε1 − ε2, ε1 −

ε3, ε2 − ε3}. ρ = (1
2 ,
−1
2 ,
−3
2 |
−3
2 ). Đặt x1 := eε1, x2 := eε2, x3 := eε3, y := eε4.

R := (x1 + y)(x2 + y)(x3 + y),Π := (x1 − x2)(x2 − x3)(x1 − x3),

a(t, u, v) := det


xt+2

1 xu+1
1 xv1

xt+2
2 xu+1

2 xv2

xt+2
3 xu+1

3 xv3

 .

Cho λ = (λ1, λ2, λ3|λ4) là một trọng trội nguyên điển hình. Theo công thức

(3.1.5), ta có

ch(V (λ)) =
R(x1x2x3)

λ3−1

Πyλ4
a(λ1 − λ3, λ2 − λ3, 0). (3.8)

3.4.2 Đặc trưng của biểu diễn không điển hình

Trong mục này, chúng ta đưa ra một cách chi tiết công thức tính đặc trưng

của các biểu diễn bất khả qui điển hình và không điển hình của gl(3|1) (

xem [35, Theorem 4.9]). Cho λ là một trọng không điển hình, khi đó có

các khả năng sau xảy ra:
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Nếu λ1 + 2 = λ4, thì

ch(V (λ)) =
R

Πyλ4

[ xλ1+2
1

x1 + y
(xλ2

2 xλ3−1
3 − xλ3−1

2 xλ2
3 ) +

xλ1+2
2

x2 + y
(xλ2

3 xλ3−1
1 − xλ3−1

3 xλ2
1 )

+
xλ1+2

3

x3 + y
(xλ2

1 xλ3−1
2 − xλ3−1

1 xλ2
2 )
]
. (3.9)

Nếu λ2 + 1 = λ4, thì

ch(V (λ)) =
R

Πyλ4

[ xλ2+1
1

x1 + y
(xλ3−1

2 xλ1+1
3 − xλ1+1

2 xλ3−1
3 ) +

xλ2+1
2

x2 + y
(xλ3−1

3 xλ1+1
1 − xλ1+1

3 xλ3−1
1 )

+
xλ2+1

3

x3 + y
(xλ3−1

1 xλ1+1
2 − xλ1+1

1 xλ3−1
2 )

]
. (3.10)

Nếu λ3 = λ4, thì

ch(V (λ)) =
R

Πyλ4

[ xλ3
1

x1 + y
(xλ1+1

2 xλ2
3 − x

λ2
2 xλ1+1

3 ) +
xλ3

2

x2 + y
(xλ1+1

3 xλ2
1 − x

λ2
3 xλ1+1

1 )

+
xλ3

3

x3 + y
(xλ1+1

1 xλ2
2 − x

λ2
1 xλ1+1

2 )
]
. (3.11)

3.5 Xây dựng các biểu diễn bất khả qui của GL(3|1)

Cho V là một siêu không gian véc tơ, với siêu chiều là (3|1), tức là dimV0 =

3, dimV1 = 1. Đặt G := GL(3|1), ta biết rằng tập tất cả các biểu diễn bất

khả qui của GL(3|1) được đánh số bởi tập các trọng trội với hệ số nguyên.

Ở đây, với bất kỳ một trọng trội với hệ số nguyên nào, chúng ta xây dựng

một biểu diễn, mà biểu diễn đó có đặc trưng bằng với đặc trưng của biểu

diễn bất khả qui, có trọng cao nhất chính là trọng trội ở trên. Sử dụng các

tính chất của phức Koszul kép, chúng tôi xây dựng tất cả các biểu diễn

của GL(3|1).
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3.5.1 Xây dựng biểu diễn bằng phương pháp tổ hợp

Trong mục này, chúng tôi xác định các trọng cao nhất của các biểu diễn

tương ứng với phân hoạch và các biểu diễn đối ngẫu của chúng. Vì V là

một biểu diễn bất khả qui của G := GL(3|1), bằng phương pháp tổ hợp,

ta có V ⊗k = ⊕λ∈ΓI
⊕Cλ
λ , với Iλ là mô đun đơn, Γ là tập tất cả các phân

hoạch thỏa mãn λ4 ≤ 1. Theo công thức (3.5) trong [24], mỗi hàm Schur

sλ được biểu diễn là một đa thức theo các đa thức đối xứng cơ bản er, nên

với mọi λ = (λ1, λ2, λ3, λ4) ∈ Γ, ta dễ dàng tính đặc trưng của Iλ, và Iλ có

trọng cao nhất là (λ1, λ2, λ3| − λ4).

Cụ thể: với mọi λ ∈ Γ : λ3 ≥ 1, ta có

ch(Iλ1,λ2,λ3,1λ4 ) =
R(x1x2x3)

λ3−1

Πyλ4
.a(λ1 − λ3, λ2 − λ3, 0).

do đó

ch(I∗λ1,λ2,λ3,1λ4
) =

R(x1x2x3)
−λ1

Πyλ4+3 .a(λ1 − λ3, λ1 − λ2, 0),

nên

ch(I∗λ1,λ2,λ3,1λ4
) = ch(V (−λ3 + 1,−λ2 + 1,−λ1 + 1|λ4 + 3)).

Ta có

ch(Iλ1,λ2,0,0) =
R

Π

[xλ1+1
2 xλ2

3 − x
λ2
2 x

λ1+1
3

x1 + y
+
xλ1+1

3 xλ2
1 − x

λ2
3 x

λ1+1
1

x2 + y

+
xλ1+1

1 xλ2
2 − x

λ2
1 x

λ1+1
2

x3 + y

]
,
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do đó

ch(I∗λ1,λ2,0,0) =
R

Πy2

[ x2
1

x1 + y
(x−λ2+1

2 x−λ1
3 − x−λ1

2 x−λ2+1
3 )

+
x2

2

x2 + y
(x−λ2+1

3 x−λ1
1 − x−λ1

3 x−λ2+1
1 ) +

x2
3

x1 + y
(x−λ2+1

1 x−λ1
2 − x−λ1

1 x−λ2+1
2 )

]
,

(3.12)

suy ra

ch(I∗λ1,λ2,0,0) = ch(V (0,−λ2 + 1,−λ1 + 1|2)).

Tương tự, ta có

ch(Iλ1,0,0,0) =
1

Π

[
xλ1+1

2 (x2 + y)(x3 − x1)

+ xλ1+1
3 (x3 + y)(x1 − x2) + xλ1+1

1 (x1 + y)(x2 − x3)
]
, (3.13)

do đó

ch(I∗λ1,0,0,0) =
1

Πy

[
x2

1(−x
−λ1+1
2 x3 + x2x

−λ1+1
3 ) + x2

2(−x
−λ1+1
3 x1 + x3x

−λ1+1
1 )

+ x2
3(−x

−λ1+1
1 x2 + x1x

−λ1+1
2 ) + x2

1y(−x−λ1
2 x3 + x2x

−λ1
3 )

+ x2y(−x−λ1
3 x1 + x3x

−λ1
1 ) + x2

3y(−x−λ1
1 x2 + x1x

−λ1
2 )

]
.

Vì vậy

ch(I∗λ1,0,0,0) = ch(V (0, 0,−λ1 + 1|1)).

3.5.2 Xây dựng biểu diễn bằng sử dụng phức Koszul K

Để xây dựng một lớp các biểu diễn khác của GL(3|1), trước hết ta xét các

phức Ka, với a 6= 2.

Ka : . . .
dk−1,l−1// Λk · S∗l

dk,l// Λk+1 · S∗l+1
dk+1,l+1// . . . với a := l − k
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Phức K2 khớp tại mọi thành phần, ngoại trừ tại thành phần Λ3 ⊗ S∗1 , có

nhóm đồng điều một chiều trên k, nhóm đồng điều này được ký hiệu là

I1,1,1,−1. Từ Λ4.I1,1,1,−1 = I2,2,2,0, suy ra

ch(I1,1,1,−1) = x1x2x3y
−1. (3.14)

Bằng cách dùng tính chất khớp của phức Koszul K, ta xây dựng một lớp

các biểu diễn bất khả qui của GL(3|1). Trước hết, ta có

Λk.S
∗
l = Imdk−1,l−1 ⊕ Imdk,l.

Hệ quả của điều này là mệnh đề sau (xem [7]).

Mệnh đề 3.5.1 Mô đun Imdk+1,l+1 là đơn với mọi (k, l) thỏa mãn l, k ≥

1, l − k 6= 2.�

Dùng phương pháp qui nạp, ta có

ch(Imdk,l) =
Ryk−3

Π(x1x2x3)l
.a(l, l, 0). (3.15)

Đặt M := Imdm+2,m+p.I
⊗m−1
1,1,1,−1, khi đó

ch(M) =
R

Π(x1x2x3)p+1 .a(m+ p,m+ p, 0),

suy ra

ch(M ∗) =
R(x1x2x3)

−m

Πy3 .a(m+ p, 0, 0),

Vì vậy

ch(M) = ch(V (m,m,−p|0)),

ch(M ∗) = ch(V (p+ 1,−m+ 1,−m+ 1|3)).



79

Tóm lại: ta đã xây dựng được các biểu diễn bất khả qui, với trọng cao nhất

thuộc tập hợp

{(m,n, p| − q), (−p,−n,−m|q) : m ≥ n ≥ p ≥ 0, q ≥ 0}

∪{(m,m,−p|0), (p,−m,−m|0) : m, p ≥ 1}.

Tiếp theo, chúng ta xây dựng các biểu diễn có đặc trưng bằng với đặc

trưng của biểu diễn bất khả qui, tương ứng với trọng cao nhất thuộc tập

hợp

{(n, 0,−p|0) : n, p ≥ 1} ∪ {(m+ a,m,−p|0) : m, a, p ≥ 1}.

3.5.3 Xây dựng biểu diễn bằng cách sử dụng phức Koszul kép

Theo Mệnh đề 3.3.1, tồn tại Y sao cho Sn.S
∗
p = Sn−1.S

∗
p−1 ⊕ Y . Dễ dàng

thấy

ch(Y ) =
(x1x2x3)R

Πy

[x−p−1
2 xn3 − xn2x

−p−1
3

x1 + y
+
x−p−1

3 xn1 − xn3x
−p−1
1

x2 + y
+
x−p−1

1 xn2 − xn1x
−p−1
2

x3 + y

]
với n, p ≥ 1,

vì vậy Y có trọng cao nhất là (n, 0,−p+ 1|1), nên

ch(Y ) = ch(V (n, 0,−p+ 1|1)).

Tiếp theo, ta xây dựng các biểu diễn có đặc trưng bằng với đặc trưng của

biểu diễn bất khả qui, có trọng cao nhất λ = (m+a,m,−p, 0) : m, p, a ≥ 1.

Xét sơ đồ (3.3), ta thu được một số kết quả sau đây:

Theo Mệnh đề 3.3.2, ta có S1 · Imd2,n+1 = Λ3. · S∗n+1 ⊕ Z1, suy ra

ch(Z1) =
R

Πy(x1x2x3)n+1 .a(n+ 2, n+ 1, 0).
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Vì vậy Z1 có trọng cao nhất (2, 1,−n+ 1|1), do đó

ch(Z1) = ch(V (2, 1,−n+ 1|1)).

Theo Mệnh đề 3.3.2, ta có

Im(IdIk,0,0,0 · dl,m) = KerPk−1,l+1 · I∗m,0,0,0 ⊕ Zk,

suy ra

ch(Zk) = ch[Im(IdIk,0,0,0 · dl,m)]−KerPk−1,l+1 · I∗m,0,0,0).

Theo các công thức (3.8), (3.13) và (3.15), ta có

chZk =
R(x1x2x3)

−myl−3

Π
.a(k +m,m− 1, 0).

Đặt M := Zk · I⊗(l−2)
1,1,1,−1, khi đó

ch(M) =
R(x1x2x3)

−p

Πy
a(m+ p+ a− 1,m+ p− 1, 0),

với a := l − 1, p := −m− 2 + l. Dễ thấy

ch(M ∗) =
R(x1x2x3)

−m−a

Πy2 .a(m+ a+ p− 1, a, 0).

Do đó M có trọng cao nhất là (m + a,m,−p + 1|1) và M ∗ có trọng cao

nhất (p+ 1,−m+ 1,−m− a+ 1|3). Vì vậy

chM = chV (m+a,m,−p+1|1), ch(M ∗) = chV (p+1,−m+1,−m−a+1|3)

Tóm lại, với bất kỳ một trọng cao nhất (m,n, p|q) nào, chúng ta xây dựng

được một biểu diễn có trọng cao nhất λ = (m,n, p|q), với đặc trưng bằng

với đặc trưng của biểu diễn bất khả qui V (λ). Do đó tập các biểu diễn xây

dựng được là bất khả qui và là tất cả các biểu diễn của siêu nhóm tuyến

tính GL(3|1).
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• Kết luận Trong chương này chúng tôi đưa ra một xây dựng tường minh

tập tất cả các biểu diễn bất khả qui của siêu nhóm tuyến tính GL(3|1),

bằng sử dụng phức Koszul K,L và phức Koszul kép xây dựng từ các phức

Koszul K,L.



Chương 4

Biểu diễn bất khả qui của GLq(3|1)

Mục đích của chương này là phân loại các biểu diễn bất khả qui của đại

số Hopf liên kết với đối xứng Hecke có song hạng (3, 1). Sử dụng các phức

Koszul kép đã giới thiệu trong Chương 3, ta thu được một số kết quả tương

tự. Từ đó xây dựng được một lớp các biểu diễn của GLq(3|1).

Trong Chương 2, dùng phức Koszul K, ta xây dựng được tất cả các biểu

diễn bất khả qui của HR.

Khi đối xứng Hecke có song hạng (3, 1), sử dụng phức Koszul K, chúng tôi

chỉ xây dựng được một lớp các biểu diễn bất khả qui của HR. Dùng phức

Koszul kép (với các phức Koszul K,L là các phức trong trường hợp lượng

tử), và các tính chất của phức Koszul kép này, chúng tôi xây dựng được

một lớp các biểu diễn khác của HR. Các biểu diễn này có thể được đánh

số bởi tập các bộ số nguyên (m,n, p, q) thỏa mãn điều kiện m ≥ n ≥ p.

Chúng tôi dự đoán rằng tập các biểu diễn xây dựng được là bất khả qui

và là tất cả các biểu diễn bất khả qui của HR.

82
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4.1 Một số tính chất của phức Koszul kép

Chúng tôi thu được một số kết quả sau đây.

Mệnh đề 4.1.1 Ánh xạ hợp thành g := ∂PQd : Sk · S∗b −→ Sk · S∗b trong

sơ đồ (3.4) là một đẳng cấu với mọi k ≥ 0. Khi đó ta có Sk · S∗b đẳng cấu

với một thành phần trực tiếp của Sk+1 · S∗b+1.

Chứng minh. Bằng qui nạp, ta chứng minh ánh xạ ∂PQd : Sk·S∗b −→ Sk·S∗b
chéo hóa được, với các trị riêng là tập hợp Ak, trong đó

Ak :=
{([a+ k + 1− j]− [−2])[j]

[k + 1][a+ k + 1]
: j := 1, 2, · · · , k + 1.

}
.

Các công thức được sử dụng ở đây là (1.8) và (1.9). Với k = 0, ánh xạ

PQ : S∗a −→ S∗a = id, suy ra g = ∂PQd = ([a]−[−2])
[a+1] id.

Giả sử mệnh đề là đúng với k − 1. Xét ánh xạ

h := ∂PQd = ∂[
[k + 1]− [2][k]QP

(k + 1)
]d = ∂d− [2][k]

[k + 1]
∂QPd

= ∂d− [2][k]

[k + 1]
Q

[q([a+ k − 1]− [−2])− [a+ k]d∂]

[2][a+ k + 1]
P

= ∂d− q[k][([a+ k − 1]− [−2])]

[k + 1][a+ k + 1]
QP +

[k][a+ k]

[k + 1][a+ k + 1]
Qd∂P

=
[ [a+ k]− [−2]

[a+ k + 1]
− q[k]([a+ k − 1]− [−2]))

[k + 1][a+ k + 1]

]
Id +

[k][a+ k]

[k + 1][a+ k + 1]
Qd∂P.

Theo giả thiết qui nạp và công thức (3.4), ánh xạ

∂PQd : Sk−1 · S∗b−1 −→ Sk−1 · S∗b−1 chéo hóa được, với tập trị riêng Ak−1,

nên Qd∂P : Sk · S∗b −→ Sk · S∗b chéo hóa được, với tập các trị riêng là

Ak−1 ∪ {0}. Vì vậy, dễ thấy ∂PQd : Sk · S∗b −→ Sk · S∗b chéo hóa được, với

tập các giá trị riêng là Ak.�
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Xét sơ đồ (3.7), ta thu được các kết quả sau:

Mệnh đề 4.1.2 Ánh xạ hợp thành

P∂dQ : KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 −→ KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1

trong sơ đồ (3.7) là một đẳng cấu. Khi đó KerPi,k+1 ·S∗a+i+k+1 đẳng cấu với

một thành phần trực tiếp của Si+1 · Imdk,a+i+k+1.

Chứng minh. Bằng phương pháp qui nạp, ta chứng minh ánh xạ

P∂dQ : KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 −→ KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1

chéo hóa được với tập các trị riêng Ai, trong đó

Ai :=
{qk([a+ k + 2i− j + 2]− [−2])[j]

[i+ 1][k + 1]2[a+ i+ k + 2]
: j = 1, 2, · · · , i+ 1, i+ k + 1

}
.

Với i = 0, xét sơ đồ sau:

· · ·Λk+1 · S∗a+k+1
//

Q
���
�
�

Λk+2 · S∗a+k+2 · · ·

���
�
�

∂oo_ _ _ _ _

· · ·S1 · Λk · S∗a+k+1 d
//

P̄

OOOO

S1 · Λk+1 · S∗a+k+2 · · ·

OOOO

∂oo_ _ _

Xét ánh xạ hợp thành P∂DQ : Λk+1 · S∗a+k+1 −→ Λk+1 · S∗a+k+1. Theo các

công thức (1.8) và (1.9), ta có

P∂dQ = P
[qk([a+ 1]− [−2])− [k][a+ k + 1]d∂]

[k + 1[[a+ k + 2]
Q

=
qk([a+ 1]− [−2])

[k + 1][a+ k + 2]
Id− [k][a+ k + 1]

[k + 1][a+ k + 2]
d∂.

Vì d∂ chéo hóa được, với các trị riêng là 0 và [a]−[−2]
[k+1][a+k+1] , nên P∂dQ chéo

hóa được, với các trị riêng thuộc A0, trong đó

A0 :=
{qk[k + 1]([a+ 1]− [−2])

[k + 1]2[a+ k + 2]
,
qk([a+ k + 1]− [−2])

[k + 1]2[a+ k + 2]

}
.
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Với i = 1, xét P∂dQ : KerP1,k+1 · S∗a+k+2 −→ KerP1,k+1 · S∗a+k+2, khi đó

P∂dQ = P
[qk([a+ 2]− [−2])− q[k][a+ k + 2]d∂]

[k + 1][a+ k + 3]
Q

=
qk([a+ 2]− [−2])

[k + 1][a+ k + 3]
PQ− q[k][a+ k + 2]

[k + 1][a+ k + 3]
dPQ∂

=
qk([a+ 2− [−2])[k + 2]

[2][k + 1]2[a+ k + 3]
Id− q[k][a+ k + 2]

[k + 1][a+ k + 3]
d[

[k + 1]− [k + 1]QP

[2][k]
]∂

=
qk([a+ 2]− [−2])[k + 2]

[2][k + 1]2[a+ k + 3]
Id− q[a+ k + 2]

[2][a+ k + 3]
d∂ +

q[a+ k + 2]

[2][a+ k + 3]
dQP∂.

Ta có d∂ : S1 ·Λk+1 ·S∗a+k+2 −→ S1 ·Λk+1 ·S∗a+k+2 chéo hóa được, với các trị

riêng là qk+1([a+1]−[−2])
q[k+1][a+k+2] và 0. Mặt khác, dễ thấy d∂ ◦ dQP∂ = dQP∂ ◦ d∂, do

đó, nếu d∂(x) = 0, thì dQP∂(x) = 0. Vì vậy P∂dQ : KerP1,k+1 ·S∗a+k+2 −→

KerP1,k+1 · S∗a+k+2 chéo hóa được, với các trị riêng thuộc A1, trong đó

A1 :=
{qk([a+ 2]− [−2])[k + 2]

[2][k + 1]2[a+ k + 3]
,
qk([a+ k + 3]− [−2])

[2][k + 1]2[a+ k + 3]
,

qk[2]([a+ k + 2]− [−2])

[2][k + 1]2[a+ k + 3]

}
.

Tổng quát, trong sơ đồ (3.7), xét ánh xạ hợp thành

P∂dQ : KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 −→ KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1.
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Ta có

P∂dQ = P [
qk([a+ i+ 1]− [−2])− q[k][a+ i+ k + 1]d∂

[k + 1][a+ i+ k + 2]
]Q

=
qk([a+ i+ 1]− [−2])

[k + 1][a+ i+ k+]
PQ− q[k][a+ i+ k + 1]

[k + 1][a+ i+ k + 2]
dPQ∂

=
qk([a+ i+ 1]− [−2])[i+ k + 1]

[k + 1]2[i+ 1][a+ i+ k + 2]
Id

− q[k][a+ i+ k + 1]

[k + 1][a+ i+ k + 2]
d[

[i+ k]− [i][k + 1]QP

[k][i+ 1]
]∂

=
qk([a+ i+ 1]− [−2])[i+ k + 1]

[k + 1]2[i+ 1][a+ i+ k + 2]
Id− q[i+ k][a+ i+ k + 1]

[k + 1][i+ 1][a+ i+ k + 2]
d∂

+
q[i][a+ i+ k + 1]

[i+ 1][a+ i+ k + 2]
dQP∂.

Ánh xạ d∂ chéo hóa được, với các trị riêng là qk([a+i]−[−2])
[k+1][a+i+k+1] ,0 và

d∂ ◦ dQP∂ = dQP∂ ◦ d∂. Mặt khác, nếu d∂(x) = 0, thì dễ dàng thấy

dQP∂(x) = 0. Theo giả thiết qui nạp, P∂dQ : KerPi−1,k+1 · S∗a+i+k −→

KerPi−1,k+1 ·S∗a+i+k chéo hóa được, với các trị riêng thuộc Ai−1, nên dQP∂ :

KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 −→ KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 chéo hóa được, với các trị

riêng thuộc Ai−1 ∪ {0}. Vì vậy ánh xạ P∂dQ : KerPi,k+1 · S∗a+i+k+1 −→

KerPi,k+1 ·S∗a+i+k+1 trong sơ đồ trên là chéo hóa được, với tập các trị riêng

Ai. �

Cho R là đối xứng Hecke với song hạng (3, 1). Tập các ER đối mô đun

đơn được đánh số bởi tập các phân hoạch λ. Vì vậy, với mọi bộ số nguyên

(m,n, p, q) thỏa mãn m ≥ n ≥ p ≥ 0, q ≥ 0, và nếu p = 0 suy ra q = 0, ta

đặt Im,n,p,q := Iλ, với λ = (m,n, p, 1q).

Theo [16], phức K2 là khớp tại mọi thành phần, ngoại trừ tại thành phần

K3,1, có đồng điều 1 chiều, ký hiệu đối mô đun này là I1,1,1,−1. Để xây
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dựng các biểu diễn bất khả qui của GLq(3|1), ứng với các bộ số nguyên

(m,n, p, q), thỏa mãn điều kiện m ≥ n ≥ p, trước hết ta đặt

Im,n,p,q := Im+q,n+q,p+q,0 ⊗ I⊗q1,1,1,−1.

Vì vậy, ta chỉ cần xây dựng các biểu diễn bất khả qui được đánh số là Im,n,p,0,

ứng với các bộ số nguyên (m,n, p, 0), thỏa mãn điều kiện m ≥ n ≥ p.

4.2 Xây dựng các biểu diễn của GLq(3|1)

4.2.1 Xây dựng biểu diễn bằng sử dụng phân hoạch

Với m ≥ n ≥ p ≥ 0, đặt Im,n,p,0 := Iλ, với λ = (m,n, p).

Với 0 ≥ m ≥ n ≥ p, đặt Im,n,p,0 := I∗−p,−n,−m,0.

Với n = p = 0, đặt Im,0,0,0 := Sm.

Với m = n = 0, p < 0, đặt I0,0,p,0 := S∗−p.

4.2.2 Xây dựng biểu diễn bằng sử dụng phức Koszul K

Để xây dựng các biểu diễn ứng với các bộ số nguyên còn lại, trước hết ta

xét các phức có Ka, với a 6= 2.

Ka=k−l : . . . −→ Λk.S
∗
l −→ Λk+1.S

∗
l+1 −→ Λk+2.S

∗
l+2 −→ . . . ,

trong đó dk,l : Λk.S
∗
l −→ Λk+1.S

∗
l+1. Với mọi k ≥ 3,Λk là nội xạ và xạ ảnh,

nên Λk.S
∗
l cũng là nội xạ và xạ ảnh (xem [13]). Ta có

Λk.S
∗
l = Imdk−1,l−1 ⊕ Imdk,l = I1,1,2−l,k−4 ⊕ I1,1,1−l,k−3, (4.1)
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với I1,1,1−l,k−3 := Imdk,l, k ≥ 3. Dễ dàng chứng minh được Imdk,l đơn với

mọi k ≥ 3. Bằng các nhân ten xơ với I⊗k−3
1,1,1,−1, ta xây dựng được các biểu

diễn, các biểu diễn này được đánh số bởi các bộ số nguyên (m,m,−p, 0) :

m ≥ 1, p ≥ 1. Như vậy, ta xây dựng được các biểu diễn bất khả qui, được

đánh số bởi các bộ số nguyên (m,m,−p, 0) : m, p ≥ 1, ký hiệu là Im,m,−p,0

tương ứng.

Tiếp theo, ta xây dựng các biểu diễn được đánh số bởi các bộ số nguyên

(m, 0,−p, 0) với mọi m ≥ 1, p ≥ 0.

Với p = 0, đặt Im,0,0,0 := Sm. Xét phức

0 −→ S∗m−1
d0,m−1−→ Λ1.S

∗
m

d1,m−→ Λ2.S
∗
m+1 −→ . . . .

Phức này là khớp, nên ta có

Λ1 · S∗m = Imd0,m−1 ⊕ Imd1,m = S∗n−1 ⊕ Imd1,m.

Vì vậy, đặt I1,0,−m,0 := Imd1,m.

4.2.3 Xây dựng biểu diễn bằng sử dụng phức Koszul kép

Chúng tôi sẽ xây dựng các biểu diễn được đánh số bởi các bộ số nguyên

(k, 0,−m, 0) : m ≥ 1, ký hiệu tương ứng là Ik,0,−m,0. Theo Mệnh đề 4.1.1,

tồn tại Y, sao cho

Sk · S∗m = Sk−1 · S∗m−1 ⊕ Y.

Đặt Ik,0,−m,0 := Y. Vì vậy, ta xây dựng được các biểu diễn, chúng được

đánh số bởi các bộ số nguyên (k, 0,−m, 0) : k,m ≥ 1, ký hiệu là Ik,0,−m,0.
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Cuối cùng, ta xây dựng các biểu diễn được đánh số bởi các bộ số nguyên

(m+ t,m,−p, 0) : m, p, t ≥ 1, ký hiệu là Im+t,m,−p,0.

Theo Mệnh đề 4.1.2, vì KerPi,k · S∗l là đẳng cấu với một thành phần trực

tiếp của Si+1 · Imdk−1,l với mọi i, k, l thỏa mãn i + k + a = l, nên tồn tại

đối mô đun Xi+1, sao cho

Si+1 · Imdk−1,i+k+a = KerPi,k · S∗i+k+a ⊕Xi+1.

Đặt Ii+1,1,−i−k−a,k−1 := Xi+1. Nhân ten xơ cả hai vế với I⊗k−1
1,1,1,−1, ta thu được

Ii+k,k,−a−i−1,0. Đặt m := k, t := i, p := −a− i− 1, do đó xây dựng được tập

các biểu diễn được đánh số bởi các bộ số nguyên (m+ t,m,−p, 0) với mọi

m, t, p ≥ 1.

• Kết luận Trong chương này chúng tôi xây dựng được một lớp các biểu

diễn của GLq(3|1), các biểu diễn này được đánh số bởi tập các số nguyên

có dạng (m,n, p, q) : m ≥ n ≥ p. Chứng minh được một lớp các biểu diễn

xây dựng được là bất khả qui.
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Kết luận của luận án

1. Chuỗi Poincaré của các đại số toàn phương liên kết với đối xứng Hecke

có tử thức là đa thức có tính chất thuận nghịch, mẫu thức là đa thức có

tính chất đối thuận nghịch, và các đa thức này là có hệ số nguyên.

2. Các biểu diễn bất khả qui của nhóm lượng tử liên kết với đối xứng Hecke

có song hạng (2, 1) có thể được đánh số bởi các bộ số nguyên (m,n, p) :

m ≥ n.

3. Xây dựng tường minh các biểu diễn bất khả qui của siêu nhóm tuyến

tính GL(3|1), nhờ việc sử dụng phức Koszul kép.

4. Bước đầu xây dựng được một lớp các biểu diễn bất khả qui của siêu

nhóm tuyến tính lượng tử GLq(3|1).
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