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Bevezetés
A kváziörökl®d® algebrákat Cline, Parshall és Scott fedezte fel algebrai csoportok és Liealgebrák speciális reprezentációi vizsgálata során [12]. Kés®bb a
kváziörökl®d® algebrákat tisztán gy¶r¶elméleti szempontból is vizsgálni kezdték.

Kiderült, hogy ezek az algebrák számos területen el®fordulnak mind a

Lieelméletben, mind az asszociatív gy¶r¶k területén.
Gelfand-Gelfand

Például, a Bernstein-

O kategória el®áll olyan blokkok kategóriaelméleti összegeként,

ahol az egyes blokkok ekvivalensek egy megfelel® kváziörökl®d® algebra moduluskategóriájával [10].

Másfel®l, minden véges dimenziós asszociatív algebra,

amelynek globális dimenziója legfeljebb

2,

kváziörökl®d® [15].

A kváziörökl®d® algebrák elméletében a jobb, ill.

bal oldali (ko)standard

modulusok játszanak kulcsszerepet. Nevezetesen, egy algebra kváziörökl®d®, ha
a reguláris modulusa a standard modolusokkal van ltrálva, továbbá mindengyes standard modulus Schurtulajdonságú, tehát endomorzmusgy¶r¶jük ferdetest. Elhagyva a standard modulusok Schurtulajdonságát kapjuk a standardul
rétegezett algebrákat.

Cline, Parshall és Scott eredményei [13] által motivál-

va, Ágoston, Dlab és Lukács elégséges (és a fokszámozott esetben szükséges és
elégséges) feltételt adott arra, hogy egy kváziörökl®d® algebra b®vítésalgebrája
szintén kváziörökl®d® legyen ([1], [2] és [4]).
Ágoston, Dlab és Lukács belátták, hogy ha egy kváziörökl®d® algebra standard Koszul (azaz, ha minden jobb és bal standard modulusa Koszul), akkor
b®vítésalgebrája kváziörökl®d® [4]. Továbbá azt is kimutatták, hogy ez a dualitás megtartja a rétegez® struktúrát abban az értelemben, hogy a természetes

Ext∗A

funktor a (jobb) standard modulusokat a b®vítésalgebra (bal) standard

modulusaiba viszi.
Szintén e cikkükben bizonyították, hogy egy standard Koszul kváziörökl®d® algebra Koszul, vagyis egyszer¶ modulusai Koszul modulusok (vagy, ha az
algebra gráfalgebra, akkor a b®vítésalgebra gráfja megegyezik a kiindulási algebra gráfjával). Kés®bb ez az állítás több helyen is (pl. [11], [16], [30], [36])
hasznosnak bizonyult. Ez azt sugallja, hogy a kérdést önmagában is érdemes
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vizsgálni más (vagy általánosabb) környezetben.
Kés®bb általánosították eredményeiket standardul rétegezett algebrákra azzal a további feltétellel, hogy az algebra fokszámozott és Koszul. Megmutatták,
hogy ebben az esetben az algebra homologikus duálisa standardul rétegezett, és
az

Ext∗A

funktor a jobb oldali standard modulusokat a b®vítésalgebra bal oldali

valódi standard modulusaiba, míg az algebra bal oldali valódi standard modulusait a b®vítésalgebra jobb oldali standard modulusaiba viszi. Mindazonáltal,
a kérdés, miszerint a standard Koszul standardul rétegezett algebrák mindig
Koszul algebrák-e, megválaszolatlan maradt. Továbbá, az is nyitott kérdés volt
még, hogy az algebrák fokszámozottsága szükséges-e az eredményekhez.

A tézisfüzetben egy rövid áttekintést adunk a disszertációban bemutatott
eredményekr®l. Követjük a dolgozat szerkezetét, vagyis az els® fejezetben felelevenítjük a dolgozatban használt jelöléseket, alapvet® deníciókat, majd az
új eredményeket két külön fejezetben tárgyaljuk.
A második fejezetben standardul rétegezett algebrákkal és b®vítésalgebráikkal foglalkozunk és kiterjesztjük az [1], [2] és [4] cikkek f®bb eredményeit. A doktori értekezés eredményeit a [24], [25], [28] cikkek tartalmazzák. Az els® cikkben
bizonyítottuk standard Koszul standardul rétegezett algebrák Koszul tulajdonságát, a második cikkben beláttuk, hogy standard Koszul standardul rétegezett
algebrák b®vítésalgebrája standardul rétegezett, míg a harmadik cikkben öninjektív speciális biszeriális algebrákra láttuk be, hogy a Koszultulajdonság
következik a standard Koszul tulajdonságból.

1. Jelölések és alapvet® deníciók
A továbbiakban legyen
bázisalgebra, ahol

rad A.

egy rögzített véges dimenziós

K

feletti asszociatív

tetsz®leges test. Az algebra Jacobsonradikálja legyen

J=

A modulusok unitérek és végesen generáltak, ha mást nem mondunk,

jobb modulusok.
jelölje

K

A

mod -A

ill.

A végesen generált jobb ill.

A- mod.
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bal

A-modulusok

kategóriáját

Legyen

e = (e1 , . . . , en )

a primitív ortogonális idempotensek egy teljes ren-

dezett rendszere. A rendezés mellett a reguláris modulus kanonikus

AA = e1 A ⊕ . . . ⊕ en A
i.

felbontásában az

P (i)/ rad P (i)-t S(i)

egyszer¶ tetejét,
legyen

Ŝ = ⊕ni=1 S(i).

Legyen

A-beli

és

i.

∆(i) = ei A/ei Aεi+1 A,
modulus a

P (i)

εi = ei + . . . + en ,

Ci = εi Aεi -k,

rendezést. Az

AA

jelöli. Az

standard, illetve valódi standard
ill.

olyan

S(j)

Legyen

∆(i) = ei A/ei (rad A)εi A.

modulus

0

van ltrálva, azaz

1

X = X ⊇ X ⊇ ...

egy

Az

faktor izomorf valamely

e = (e1 , . . . , en )

A

cent-

A-modulusok
i.

standard

i-nél

nagyobb

Tehát az

i.

rendre,

valódi standard mo-

j ≥ i.

modulusok egy tetsz®leges osztálya.

X -szel

Ŝ ◦ .

legb®vebb olyan faktora, amelynek radikálja nem tartalmaz

egyszer¶ kompozíciófaktort, amelyre

X

Ekkor az

legnagyobb olyan faktora, amely nem tartalmaz

P (i)

és

amelyek idempotensei természetesen öröklik az

típusú egyszer¶ modulust kompozíciófaktorként.
dulus pedig

P ◦ (i), S ◦ (i)

εn+1 = 0.

hogy

amelynek

féligegyszer¶ teteje pedig

A megfelel® bal modulusok rendre

1≤i≤n

ralizátor algebrái

P (i) = ei A,

felbonthatatlan projektív modulus

X ∈ F(X )
T

sorozata, amelyre

X -beli

modulussal.

rendezése estén az

X

Azt mondjuk, hogy az

X

ha létezik részmodulusoknak

i≥0

Xi = 0

és minden

X i /X i+1

Az idempotensek egy rögzített

modulus nyomltrálása

X = Xε1 A ⊇ Xε2 A ⊇ . . . ⊇ Xεn A ⊇ 0.
Egy algebra standardul rétegezett (primitív ortogonális idempotenseinek egy
rendezésére nézve), ha
ahol

∆

AA ∈ F(∆),

vagy ami ezzel ekvivalens A A

jelöli a jobb standard modulusokat

∆◦

∈ F(∆◦ ),

pedig a bal valódi standard

h
modulusokat. Fontos tény, hogy ExtA (∆(i), S(j)) = 0, ha h ≥ 0 és i ≥ j ,
h
amikor AA ∈ F(∆), és hasonlóan ExtA (∆(i), S(j)) = 0, ha h ≥ 0 és i > j
valahányszor
Az

AA ∈ F(∆)

X ≤Y

(ld. [12]).

fels® (top) részmodulus, ha

akkor teljesül, ha a természetes

X→Y

X ∩ rad Y = rad X .

beágyazás egy

Ez pontosan

X/ rad X → Y / rad Y

beágyazást indukál. Ezeket a beágyazásokat fels® (vagy top) beágyazásnak hívjuk. Másképp

X→Y

beágyazás top beágyazás, ha az indukált
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HomA (Y, Ŝ) →

HomA (X, Ŝ)

leképezés szürjektív. Legyen

. . . → Ph (X) → . . . → P1 (X) → P0 (X) → X → 0

P• (X) :
X

az

minimális projektív feloldása, ahol a

i
a CA modulusok fogalmát.

Ωh

esetén

top részmodulusa

X ∈ CA :=
Ŝ

T∞

i=1

CAi .

Az

A

szizigi

Azt mondjuk, hogy

Ph−1 -nek.

Az

X

Ωh (X) = Ωh .

Bevezetjük

CAi , ha minden

X ∈

h ≤ i

modulus egy Koszumodulus, ha

algebráról akkor mondjuk, hogy Koszulalgebra, ha

(vagy ezzel ekvivalens módon

Az

h

Ŝ ◦ )

Koszulmodulus (ld. [20]).

A b®vítésalgebrája (vagy másképpen homologikus duálisa) az A∗ (pozití-

van) fokszámozott algebra, amely mint vektortér

⊕h≥0 (A∗ )h = ⊕h≥0 ExthA (Ŝ, Ŝ),

és a szorzás a b®vítések Yonedaszorzata (ld [20]).
Az

Ext∗A :

mod-A

összege. Tehát ha

X ∈ mod -A,

A∗ -modulus.

zott bal

→ A∗ - grmod

X

minden
ha

h≥0

a

funktorok direkt

⊕h≥0 ExthA (X, Ŝ)

Ext∗A (X)-t X ∗ -gal

fokszámo-

jelöljük és a

pontosan akkor Koszulmodulus, ha

(X ∗ )h = (A∗ )h1 · (X ∗ )0

A

pontosan akkor Koszul,

esetén. Így azt mondhatjuk, hogy az
for

Egy tetsz®leges féligegyszer¶

t≥1

Ext∗A (X)

ExthA (−, Ŝ)

(X ∗ )h -val.

ExthA (Ŝ, Ŝ) = (Ext1A (Ŝ, Ŝ))h

mod-A

akkor

Az egyszer¶ség kedvéért

h. szintjét, ExthA (X, Ŝ)-t,
Vagyis az

funktor az

S

h≥1

(cf. [20]).

modulus esetén azt mondjuk, hogy az

t
modulus S -Koszul, ha ExtA (S, X)

⊆

Ext1A (Ŝ, S)

·

X∈

Extt−1
A (X, Ŝ) minden

esetén.

Legyenek

A

rendezett primitív ortogonális idempotensei az

sorozattal megadva. Ekkor az

{fi = idS(i) | 1 ≤ i ≤ n}

az

A∗

e = (e1 , . . . , en )

algebra primitív

ortogonális idempotenseinek egy teljes rendszerét adja. Ezt a halmazt mindig
a fordított,
modulus

f = (fn , . . . , f1 )

rendezéssel tekintjük. Ezáltal az

∆A∗ (i) = fi A∗ /fi A∗ (f1 +. . .+fi−1 )A∗ és az i.

∆A∗ (i) = fi A∗ /fi (A∗ )≥1 (f1 + . . . + fi )A∗ .
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i.

standard

A∗ -

valódi standard modulus

2. Standardul rétegezett algebrák
A standardul rétegezett algebrák fogalm a kváziörökl®d® algebrák egy természetes általánosítása. Erre a tágabb algebraosztályra terjesztettük az alábbi két
tétel eredményeit.

2.1. Tétel

(I. Ágoston, V. Dlab, E. Lukács [4] Theroem 1). Legyen

standard Koszul kváziörökl®d® algebra. Ekkor

2.2. Tétel

A

Koszul algebra.

(Ágoston, Dlab, Lukács [4], Theroem 2). Legyen

Koszul kváziörökl®d® algebra. Ekkor az

(A∗ , f ),

(A, e)

az

A

(A, e)

standard

b®vítésalgebrája kváziörök-

l®d®.

2.1. Standard Koszul standardul rétegezett algebrák
A dolgozat második fejezetében a 2.1 és 2.2 Tételeket általánosítottuk standardul rétegezett algebrákra. A rétegezettségre támaszkodva egy  az egyszer¶
modulusok számára vonatkozó  indukciót lehet alkalmazni. Ez hasonló Ágoston, Dlab és Lukács [4]-beli megközelítéséhez, ám az ottani bizonyítás er®sen
épít a kváziörökl®d® algebrák globális dimenziójának végességére valamint bizonyos

Ext-terek

elt¶nésére, ami az általános esetben hiányzik.

Emiatt más,

teljesen új ötletekre volt szükséges.
El®készületként a dolgozat 2.1 alfejezetében néhány technikai állítást láttunk be (2.1.32.1.8 Lemmák) általánosabb, úgy nevezett, sovány algebrákról.
(Ez a soványság deníció általánosítja az eredetileg csak kváziörökl®d® algebrákra létez® soványság fogalmát [1].) Az
den

i

esetén

εi J 2 εi = εi Jεi Jεi

A

sovány algebrát jellemzi, hogy min-

fennáll. Könny¶ látni, hogy a standard Koszul

standardul rétegezett algebrák és oppozitalgebrájuk is sovány. A 2.1 alfejezet
lemmái fontos kapcsolatot fednek fel
zások és a megfelel® modulusok

A

fölötti modulusok közötti top beágya-

Ci = εi Aεi

centralizátor algebrák fölötti top

beágyazásai között. Mivel az indukció, amit követünk a centralizátor algebrákra épül, ezért e lemmák az egész dolgozat során hasznosak. Els®ként, elvezetnek
az alábbi kulcsfontosságú lemmához.
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2.3. Lemma

(Lukács E., Magyar A. [24], 2.1 Lemma). Legyen

Koszul standardul rétegezett algebra. Ekkor a

∆(i)ε2

és

egy standard

C2 = ε2 Aε2

centralizátor algebra

C2

jobb oldali standard,

is standard Koszul és standardul rétegezett, továbbá a
ill. bal valódi standard modulusai

A

◦

ε2 ∆ (i)

minden

i≥2

esetén.

Ezután a standard Koszul standardul rétegezett algebrákra koncentráltunk.
A kváziörökl®d® esetben [4] az alábbi modulusosztály játszott fontos szerepet.



t
K = X | X S(1)-Koszul, Xε2 A ≤ X, Xε2 ∈ CC2 .
A szerz®k megmutatták, hogy minden

K-beli

modulus Koszul.

Mi ugyanezt

láttuk be a standardul rétegezett esetben, bár más megoldással.

El®ször az

alábbi tágabb osztályt tekintettük



t
K2 = X | Xε2 A ≤ X, Xε2 ∈ CC2 .
Megmutattuk, hogy ez az osztály zárt a szizigikre, majd erre támaszkodva
bebizonyítottuk az alábbi állítást

2.4. Állítás

(Lukács E., Magyar A. [24], 2.7 Állítás). Minden

K2 -beli

modulus

⊕i≥2 S(i)-Koszul.
Mivel

∆◦ (1) = S ◦ (1)

Koszulmodulus, minden egyszer¶

A-modulus S(1)-

Koszul standard Koszul standardul rétegezett algebra fölött. Másfel®l, minden
egyszer¶ modulus

2.5. Tétel

K2 -beli,

ami bizonyítja az egyik f®eredményünket.

(Lukács E., Magyar A. [24], 2.9 Tétel). Minden standard Koszul

standardul rétegezett algebra Koszul.

2.2. Standard Koszul standardul rétegezett algebrák b®vítésalgebrája
A rétegezett algebrákról szóló fejezet második részében az algebrák b®vítésalgebráit, ill. azok moduluskategóriát vizsgáltuk. Beláttuk, hogy egy standard
Koszul standardul rétegezett algebra b®vítésalgebrája standardul rétegezett (az
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idempotensek fordított rendezése mellett).

A bizonyításhoz elég azt belátni,

hogy a b®vítésalgebra feletti reguláris modulus standard modulusokkal ltrált
(vagy ami ezzel ekvivalens, a másik oldali reguláris modulus valódi standard
modulusokkal van ltrálva). Ezt a kérdést, mi általánosabban tettük fel. Modulusok olyan részosztályát kerestük (mind a bal, mind a jobb oldalon), ame-

Ext∗

lyekre igaz, hogy a természetes

funktor általi képük (valódi) standard

modulusokkal ltrált. A két oldal aszimmetriája miatt a jobb és a bal oldalon
különböz® eszközökkel nagyon hasonló, de különböz® eredményre jutottunk. Az
alapötlet azonban mindkét oldalon ugyanaz, egy

Ext∗A (X)

tot teremteni az

modulusok (mint

X

modulus esetén kapcsola-

∗
modulus (A szerinti) nyomltrálása és az

A∗ -modulusok)

Ext∗Ci (X)

között.

A vizsgálatainkat mindkét oldalra vonatkozó tulajdonságok feltárásával kezdtük. Ehhez (újra) deniáltuk a

K

és

K2

osztályokat a sovány algebrák modu-

luskategóriájában. Továbbá, deniáltuk a

K

rekurzív változatát

rK = { X ∈ K | Xεi ∈ KCi ∀i }.
Megmutattuk, hogy ezek az osztályok zártak a top b®vítésekre.
az

ω

operátor:

és rekurzívan

X

ha

egy

K2

és

e = Xε2 A,
X

akkor

e
ω(X) = Ω(X)

Meggyeltük, hogy bármely K2 -beli X
t
indexre ω
eh (X) = ωh (X)ε2 A ≤ ωh (X), továbbá azt,

ωh (X) = ω(ωh−1 (X)).

modulus esetén minden
hogy

A-modulus

Bevezettük

zárt az

ω

h

operátorra nézve.

Az észrevételek jelent®ségét az alábbi

állítás mutatja meg.

2.6. Állítás

ε2 Jε2 Jε2 ,

(Lukács E., Magyar A. [25], 3.5 Állítás). Tegyük fel, hogy

továbbá legyen

X ∈ K2 .

Ekkor minden

h≥0

ε2 J 2 ε2 =

esetén adódik egy rövid

egzakt sorozat

β

α

h
h
0→ω
eh (X) −→
Ωh (X) −→
Yh (X) → 0

ahol

αh

top beágyazás.

Ez azt jelenti, hogy a
tározza

(1)

ω
eh (X)

és

Yh (X)

K2 -beli modulusok esetén az Exth (X, Ŝ) teret meghateteje.
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A következ® lépésben megkonstruáltuk a

q

természetes homomorzmust,

amely formálisan

qX =

M

(qX )h : Ext∗A (X) → Ext∗C2 (Xε2 ).

h≥0
Tehát

q

egy tetsz®leges

h-rend¶ 0 → Ŝ → Xh−1 → . . . → X0 → X → 0

vítést a

0 → Ŝε2 → Xh−1 ε2 → . . . → X0 ε2 → Xε2 → 0 h-rend¶

képezi.

Mindenekel®tt,

qX

qŜ : A∗ → C2∗
X

modulus esetén

momorzmust sovány algebrák fölötti

b®vítésbe

egy algebrahomomorzmus, és ezáltal

A∗ -modulus-homomorzmus.

felfogható mint egy fokszámozott (bal oldali)

Az világos, hogy tetsz®leges

b®-

K2

ker qX ⊇ A∗ f1 X ∗ .

osztályból származó

X

A

qX

ho-

modulusokon

vizsgáltuk. Az alábbi állítás foglalja össze legfontosabb észrevételeinket.

2.7. Állítás

(Lukács E., Magyar A. [25] 3.11 és 3.12 Állítások). Legyen

sovány algebra és
Továbbá, ha

X

Yh (X)

egy

K2 -beli A-modulus.

minden

h

esetén

Ekkor

∗

∗

qX : X → (Xε2 )

Ŝε2 A-Koszul,

akkor

A

egy

szürjektív.

ker qX = A∗ f1 X ∗ .

Hogy a sovány algebrákra bizonyított eszközöket alkalmazni tudjuk, külön
tárgyaltuk a jobb, ill.

bal oldali moduluskategóriák esetét.

Mindkét esetben

∗
a 2.7 Állítás által adott feltételt használtuk, hogy megmutassuk A∗ A , ill.
rétegezettségét. Pontosabban, az indukcióhoz a rekurzívan deniált

rK

A∗A∗

és

rK+ = {X ∈ K+ | Xεi ∈ KC+i ∀i}
osztályokra volt szükség, ahol

K+ = {X ∈ K | ω
eh (X) ∈ CA ,

és

ω h (X) ∼
= ⊕S(1) ∀h ≥ 0},

A megfelel® oldali standard rétegezettség és a standard Koszul tulajdonság
feltételei mellett ezek a sz¶kebb osztályok is zártak az

ω

operátorra és a top

b®vítésekre) nézve. Ebb®l megkaptuk az alábbi tételt.

2.8. Tétel

(Lukács E., Magyar A. [25], 5.4 és 5.10 Tételek). Legyen

standard Koszul standardul rétegezett algebra és

X ∈ rK.

∗
X ∗ /A∗ (f1 + . . . + fi−1 )X ∗ ∼
= (Xεi )
minden

i≥1

esetén. Továbbá,

A∗ f1 X ∗ ∈ F(∆◦A∗ (1)).
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Ekkor

A

egy

Mivel az egyszer¶ és a standard modulusok egy standard Koszul standardul
rétegezett algebra esetén

rK-beliek,

az alábbi tétel egyszer¶ következménye

a 2.8 Tételnek.

2.9. Tétel

(Lukács E., Magyar A. [25], 5.7 és 5.12 Tételek). Ha

dard Koszul standardul rétegezett algebra, akkor az

A∗

A

A

jobb oldali standard

bal oldali valódi standard modulusaiba, míg az

valódi standard modulusait az

Ext∗A (∆(i)) ∼
= ∆◦A∗ (i)

és

A∗

egy stan-

b®vítésalgebrája standar-

∗
dul rétegezett. Továbbá, a természetes ExtA funktor az
∗
modulusait az

A

A

bal oldali

jobb oldali standard modulusaiba viszi. Vagyis

Ext∗A (∆◦ (i)) ∼
= ∆A∗ (i).

Végül analóg állításokat kaptunk a bal oldali modulusokat vizsgálva. A f®
eredményeket a 2.10 Tétel foglalja össze.

2.10. Tétel

(Lukács E., Magyar A. [25], 6.4 és 6.11 Tételek). Legyen

egy standard Koszul standardul rétegezett algebra és legyen

X ∈ rK+

egy

A◦
A-

modulus. Ekkor
(i)

X ∗ /A∗ (f1 + . . . + fi−1 )X ∗ ∼
= (Xεi )∗

(ii) minden egyszer¶

(iii) következésképp,

minden

i≥1

esetén;

A∗ -modulus rK+ -beli;

(A∗ )◦

standardul rétegezett.

Érdemes még egyszer kiemelni, hogy azon túl, hogy az

A∗

b®vítésalgebráról

megmutattuk, hogy standardul rétegzett, találtunk egy viszonylag b® modulusosztályt, amely zárt bizonyos természetes operációkra és amelynek tagjait
az

Ext∗A

olyan

A∗ -modulusokba

viszi, amelyek az

A∗

megfelel® oldali (valódi)

standard modulusaival vannak ltrálva.

3. Monomiális és speciális biszeriális algebrák
A standard Koszul tulajdonságot kombinatorikusan leírható algebraosztályok
esetében is vizsgáltuk.

Mindkét algebraosztály (a monomiális és speciális bi-

szeriális algebrák) gráfalgebraként vannak deniálva. A disszertációban megmutattuk, hogy hogyan lehet e gráfalgebrák Koszul illetve standard Koszul
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tulajdonságát kombinatorikus feltételekkel ellen®rizni.

Erre támaszkodva (a

rétegezettséget nélkülözve) beláttuk, hogy ezekben az osztályokban a standard
Koszul algebrák Koszulalgebrák. Továbbá mindkét osztályban megadtuk standard Koszul algebrák egy karakterizációját.

3.1. Monomiális algebrák
Legyen

Γ

egy véges irányított gráf, amelyben hurkok és többszörös élek is le-

hetnek. A

KΓ

útalgebra az a vektortér, amelynek bázisát az irányított utak

(pontosabban séták) adják, és amelyben a szorzás az utak összeillesztése, ha
lehet, különben

0.

olyan pozitív

m

és minden az

I

egész, hogy

I -t

I

I / KΓ egy megengedett ideál, ha van

tartalmazza az összes legalább

elemeinek felírásában szerepl® út legalább

ben az esetben az
amennyiben

Azt mondjuk, hogy az

A = KΓ/I

2

m

hosszú utat

hosszúságú. Eb-

véges dimenziós gráfalgebra. Az

A

monomiális,

monomok generálják.

Ágoston, Dlab és Lukács [2] 5.2 Tételében belátták, hogy ha egy standard
Koszul monomiális algebra minden jobb és bal oldali standard modulusa Schur
tulajdonságú, akkor az algebra Koszul. A disszertációban adott bizonyítás hasonló, de egy kicsivel általánosabb és elvezet a bonyolultabb speciális biszeriális
algebrák esetében használt bizonyítás ötletéhez.
A bizonyítás során gyakran támaszkodtunk korábbi, monomiális algebrákra
már ismert eredményekre. Például monomiális algebrák esetén az egyszer¶ modulusok projektív feloldása megkapható egy kombinatorikus eljárás segítségével
[19]. Tudjuk továbbá,hogy a monomiális Koszul algebrák éppen a kvadratikus
monomiális algebrák [20].

3.1. Tétel

(Green E., Happel D., Zacharia D. [19], Green E., Martínez-Villa

R. [20] és Magyar A. [29]). Az

A = KΓ/I

állítások ekvivalensek.

(i)

A

Koszul;

(ii) Minden egyzer¶

A-modulus CA2 -beli;
10

monomiális algebrára a következ®

(iii)

A

kvadratikus.

A 3.1 Tétel több lehet®séget ad arra, hogy egy algebra Koszultulajdonságát
ellen®rizzük. F®leg a (ii) és a (iii) feltétel bizonyult hasznosnak.
Bevezettük a völgy fogalmát.
utak, amelyek tartalmaznak olyan

uj ,

and

uk < um .

um

alakú

csúcsokat, amelyekre

uk ≤

A völgyek olyan

uj , uk

és

um

uj

uk

Észrevettük, hogy standard Koszul monomiális algebrák

nem tartalmazhatnak völgyeket.

3.2. Állítás

(A. Magyar [29]). Legyen

miális algebra. Ekkor

A-ban

A = KΓ/I

egyetlen nem

0

egy standard Koszul mono-

út sem tartalmaz völgyet.

A 3.2 Állítást használva, azt is beláthatjuk, hogy ha
Koszul és monomiális, akkor az
jebb (és így pontosan)

2

A = KΓ/I

standard

I -beli maximális hosszúságú nem 0 utak legfel-

hosszúak. Ez az észrevétel bizonyítja a fejezet egyik

f® eredményét.

3.3. Tétel

(Magyar A. [29]). Minden standard Koszul monomiális algebra Ko-

szul.

Ezen felül a standard Koszul monomiális algebrák jellemezhet®k a völgyek
segítségével.

3.4. Tétel

(A. Magyar [29]). Az

szul akkor és csak akkor, ha

A

A = KΓ/I

Koszul és

A

monomiális algebra standard Ko-

nem tartalmaz nem

0

völgyet.

3.2. Speciális biszeriális algebrák
A biszeriális algebrákat Tachikawa vezette be [35]. Ezeknek az algebráknak fontos részosztályát adják a speciális biszeriális (SB) algebrák, amelyeket els®ként
Skowro«ski és Waschbüsch vizsgált [33].

Az öninjektív, illetve szimmetrikus

SB algebrák el®fordulnak mind a Liecsoportok reprezentációelméletében [22],
mind a véges csoportok moduláris reprezentációelméletében [23], [31].

Emel-

lett ezeket az algebrákat gyakran használják különböz® (homologikus) sejtések
tesztelésekor (ld. [17], [18] vagy [34]).
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Egy

A∼
= KΓ/I

speciális biszeriális, ha a

legfeljebb két nyíl indul és végz®dik
egy olyan

β

és egy olyan

γ

v -nél,

Γ minden v

csúcsára teljesül, hogy

továbbá minden

nyíl létezik, hogy

βα 6= 0

illetve

α

nyílra legfeljebb

αβ 6= 0.

A vizsgálataink során el®ször felismertük, hogy (néhány triviális kivételt®l

A

eltekintve) ha
projektív

egy standard Koszul öninjektív SB algebra, akkor semelyik

A-modulus

sem lehet uniszeriális (ld.

2.12.3 Lemmák [28]).

pontosan meghatároztuk azokat az eseteket, amikor

S®t,

A fölött létezik uniszeriális

projektív modulus.

3.5. Állítás

(Magyar A. [28], 2.6 Lemma). Ha

A

egy (nem egyszer¶) összefüg-

g® standard Koszul öninjektív SB algebra, amelynek van uniszeriális projektív
modulusa, akkor minden felbonthatatlan projektív

3.6. Következmény

A-modulus

(Magyar, A. [28], 2.7 Állítás). Ha

A

kétdimenziós.

egy összefügg® stan-

dard Koszul öninjektív SB algebra, amelynek van uniszeriális projektív modulusa, akkor

A

Koszul.

A fenti következmény alapján feltehetjük, hogy nem létezik uniszeriális projektív

A-modulus.

Erre az esetre szorítkozva, Antipov és Generalov [8]-beli

ötletét továbbgondolva, az egyszer¶ modulusok projetkív feloldásához konstruáltunk egy kombinatorikus (vagy inkább grakus) módszert. A módszert a
tézis 3.2.8 Állítása írja le és a 3.1-es ábrája szemlélteti. A konstrukció segítségével egy ekvivalens feltétel adható arra, hogy ebben az esetben mikor lesz az

A

algebra Koszul. Ez az eredmény hasonló ahhoz, amit monomiális algebrák

esetén láttunk (3.1 Tétel).

3.7. Állítás

(Magyar A. [28], 2.10 Következmény). Legyen

algebra. Ekkor

A pontosan akkor Koszul,

A következ® lépés az

A egy öninjektív SB

ha minden egyszer¶ modulusa

A-beli utak vizsgálata.

CA2 -beli.

A monomiális algebráknál adott

módon deniáljuk a völgyeket, majd megmutatjuk, hogy a legalább három
hosszú nem

0

utak nem tartalmazhatnak völgyet. Ebb®l az következik, hogy a

szóban forgó standard Koszul öninjektív SB algebrák kvadratikus-szer¶ek".
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3.8. Állítás

(Magyar A. [28], 2.14 Állítás). Legyen

A

egy standard Koszul

öninjektív SB algebra, amelynek nincs uniszeriális projektív modulusa.
minden

2

i

index esetén, az

ei A-beli

maximális nem

0

Ekkor

utak közül legalább az egyik

hosszúságú.

A 3.5 és 3.8 Állítások, valamint 3.6 Következmény alapján adódik a 3.9
Tétel.

3.9. Tétel

(Magyar A. [28], 2.15 Tétel). Ha

SB algebra, akkor

A

A

egy öninjektív standard Koszul

Koszul.

Végül a standard Koszul szimmetrikus SB algebrák egy leírását adtuk a
gráfjaik és relációik nyelvén.

3.10. Tétel

(A. Magyar [28], 2.23 Tétel). Az

A = KΓ/I

egy összefügg® szim-

metrikus SB algebra akkor és csak akkor standard Koszul, ha

(a)

A izomorf a következ® K -algebrák valamelyikével: K , K[x]/ (x2 ), K[x, y]/
(x2 , y 2 ), Khx, yi/ (xy, yx, x2 − λy m ),

(b) ha

γ

Γ

az alábbi alakú és

•

α1
β1

•

I -t
α2

vagy

az alábbi relációk generálják

•

...

β2

•

αn−2
βn−2

•

αn−1

•

δ

βn−1

I = αi αi+1 , βi+1 βi , γα1 , αn−1 δ, β1 γ, δβn−1 , αi+1 βi+1 − βi αi ,

γ k − α1 β1 , λδ m − βn−1 αn−1 | i = 1, . . . , n − 2 , λ ∈ K \ {0}, k, m ≥ 2.
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