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Abstract

The objective of tais work will be to stud} the validity of the fonowing conjecture due to
Roldán on iterated tilted algebras.

Let (2 be a quiver wlthout oriented cycles suco that C? is not a Dynkin quiver.

Conjecture: Let B a representation-limite iterated tilted algebra oj tape Q, tlten there e=ist se-
=luences ofseparating tilting modules rl). . . ' , T«: and algebras Bo, - . . B. , where Bi = EndB..:Ti.t
uãth Bo = B ,B« = kQ and B«-\ representation-$nite.

It follows from de deânition ofseparating tilting modulem that aU algebras B: are representation-
finite. Tais would mean that the tilting process could be carried only envolving representation-
finite algebras.

We sha]] study thls conjecture here only for iterated tilted algebras of Euclidean type.

We show that the conjecture is true for iterated tilted algebras of type An.

For iterated tilted algebras of tape Dn, rz ? 4, or -a;P, p - 6, 7, 8 we show the following weak
version of the conjecture:

I'heore7n: Let A be aíl iterated tilted atgebra oj tape Q: tohere Q = i).orla,. i.f A {s
representatioTt-$nite, then there e=ist sequeltces oftilting modulem T\ . . . . , T. aTtd algebTas Ao, . , A.,
suco that Ai = EndA...Ti, Ao = A, A. = kD. and A{ representatioíL-limite jor al! { # m.

Note that in the above theorem the tilting modulem are not necessarily separating, but in
every step the torsion theories associated with the ti]ting modules are cofinite ]n mod .4{.



Resumo

O objetivo deste trabalho será estudar a validade da seguinte conjectura devida a Roldán refe-
rente a álgebras inclinadas iteradas

Seja Q uma aljava sem circuitos orientado que não é um diagrama de Dynkin.

conjectura: Seja B UTita álgebra inclinada {terada de tipo de representação $ítito de tipo Q,
:ntão existem sequências de módulos inclinantes separantes To,....TI,..! e átgebras Ba,.. .,B.,
onde Bi = Endn..:Ti-t com Bo = B ,B. = KQ e B.-x de tipo de representação anito

Observe que segue do enunciado da conjectura, que nesse caso todas as álgebras .Bi são de
tipo de representação finito. Isto significa que o processo inclinante poderia ser levado a cabo só
envolvendo álgebras de tipo de representação finito.

Nós trabalhamos esta conjectura para álgebras inclinadas iteradas de tipo euclideano.

Mostramos que a conjectura é satisfeita para álgebras inclinadas iteradas de tipo Ã..

Para as álgebras inclinadas iteradas de tipo l)n, 7z ? 4, ZEF,, p = 6, 7, 8 mostramos a seguinte
versão mais fraca da con.jectura:

I'eorema: Seja A uma álgebra inclinada iterada de tipo Q, onde Q = D« ou IEp. Se a átgebra
A é de tipo de representação anito eTttão existem sequências de módulos inclinantes T\ : . . , .'l'. e
á/geóras Áo, ' . , Á., .4{ = End.4... T, Áo = Á, Á. = kZ)« ou k.al;p e .4{ de aipo de representação
anito pürct todo i # m.

Observe que aqui os módulos inclinantes não são necessariamente separantes. mais a suas
teorias de torção associdas são cofinitas em cada passo.
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Introdução
A teoria de representações de álgebras estuda as álgebras por meio de suas categorias

de módulos. No contexto mais geral tal teoria estuda a categoria de módulos 6nitamente
gerados à direita (ou à esquerda) sobre uma álgebra de Artin, isto é um anel artiniano
finitamente gerado sobre o seu centro que é um anel artiniano. Nós trabalharemos num
contexto mais restrito que é o contexto das álgebras de dimensão finita sobre um corpo
algebricamente fechado. Nesse contexto as álgebras estão associadas com certos gratos
orientados que chamaremos de aljavas e os módulos sobre tais álgebras estão associados
com representações das aljavas correspondentes.

Um dos problemas clássicos na teoria de representações é dada uma álgebra descobrir
qual é o tipo de representação dela. Isto é saber qual é o número de classes de isomorfía de
módulos indecomponíveis sobre a álgebra. Descobrir se esse número é finito, ou no caso de
ser infinito, se os módulos indecomponíveis podem ser de alguma maneira parametrizados.
Esta última classe de álgebras é a classe das álgebras mansas e constitui uma das principais
linhas de pesquisa dentro da teoria de representações de álgebras na atualidade.

As álgebras hereditárias (aquelas em que submódulo de projetivo é projetivo) foram
longamente estudadas e totalmente classificadas. Gabriel no teorema que leva o seu nome
caracterizou as álgebras hereditárias de tipo finito como as álgebras associadas aos dia-
gramas de Dynkin. Mais l,arde Nazarova e outros mostraram que as álgebras hereditárias
mansas estão caracterizadas como as associadas ao diagramas de Dynkin estendidos,
também conhecidos como aljavas de tipo euclideano.

Outra das linhas que tem tido maior crescimento nos últimos 15 anos tem sido a teoria
inclinante a qual teve sua motivação na teoria de equivalência de Monta. Muitas vezes
a categoria de módulos de uma álgebra é difícil de estudar diretamente, nesse caso gos-
taríamos de substituir nossa álgebra por outra mais simples, e transferir nosso problema a
un] problema sobre a nova álgebra. Isto ocorre no caso do clássico teorema de equivalência
de Monta. Este último teorema não é de muita utilidade na teoria de representações já que
nenhuma mudança acontece a nível de categorias de módulos quando duas álgebras são
Nlorita equivalentes. A ideia principal da teoria inclinante é dada uma álgebra construir
um m(5dulo tal que a categoria de módulos de sua álgebra de endomorfismos seja próxima
da categoria de módulos da álgebra original, mas em geral que não seja equivalente.

Já que as categorias de módulos das álgebras hereditárias são bem conhecidas surge
então a ideia de aproveitar este conhecimento e transferí-lo através da teoria inclinante.
O gérmen da teoria inclinante aparece no artigo de Bernstein, Gelfand e Ponomarev onde
eles dão uma prova alternativa para o teorema de Gabriel de classiÊcação das álgebras
hereditárias de tipo finito. Em tal prova eles introduzem uns funtores chamados funtores
de Coxeter. Posteriormente Auslander, Platzeck e Reiten deram uma formulação ho-
mológica destes funtores de Coxeter e introduziram o que é hoje conhecido como módulo
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APR-inclinante. Nós utilizaremos estes módulos reiteradamente ao longo deste trabalho.
Em 1980 Brenner e But]er apresentam a primeira definição formal de módulo inclinante,
e mostram o hoje conhecido como teorema de Brenner e Butler.

Dado um Á-módulo inclinante T ele tem associadas duas teorias de torção, uma ('r, /')
na categoria mod.4, e outra (y, ,Y) na categoria modo, onde -B é a álgebra de endomorfis-
mos do módulo inclinante T. O teorema de Brenner e Butler mostra a existência de duas
equivalências de subcategorias entre as categorias de módulos das respectivas álgebras.
Isto é, existem duas equivalências parciais de subcategorias tais que 7" B y e .F a ,Y.
Este teorema constitui a base da teoria inclinante. Se o módulo inclinante tiver proprie-
dades suficentemente boas, a informação sobre a categoria de módulos é transportada de
uma álgebra para a outra. Dizemos que um Á-módulo inclinante é separante se a teoria
de torção (7", .F) cobre toda a categoria de módulos da álgebra. É aqui que aparece o con-
ceito de álgebra inclinada. Uma álgebra é dita inclinada se existir um módulo inclinante
sobre ela tal que sua álgebra de endomorfismos é hereditária. Hoshino mostrou que se um
módulo inclinante tem essa propriedade ele é necessariamente separante. Desta maneira se
,4 é uma álgebra inclinada existe um .4-módulo inclinante lrH tal que H = End.4T é uma
álgebra hereditária. Como Zh é um módulo inclinante separante, sua teoria de torção
l7", /') comi'e toda a categol'ia moda. Isto implica que todo Á-ilaódula irJdecanlponívei
pertence a 7 ou pertence a /. Segue que todo ,4-módulo indecomponível é levado em um
.17-módulo indecomponível por alguma das equivalências dadas pelo teorema de Brenner e
Butler. Como temos uma boa informação da categoria de módulos da álgebra hereditária,
esta se transporta à categoria de módulos da álgebra inclinada. Consequência disto é que
temos uma boa descrição da categoria de módulos de uma álgebra inclinada.

Posteriormente Happe! e Ringel simplificaram a definição de módulo inclinante e mos-
traram as principais propriedades das álgebras inclinadas. Nos anos posteriores outros
pesquisadores trabalharam esta classe de álgebras exausta ç,amente. Além do interesse que
as álgebras inclinadas representam por sí próprias, elas tem-se mostrado uma ferramenta
poderosa para o estudo de outros tópicos em teoria de representações, como por exemplo
no estudo das álgebras mansas.

Uma vez que temos um bom conhecimento das álgebras inclinadas surge a ideia de
iterar o processo e assim obter um conhecimento razoável das categorias de módulos de
uma classe maior de álgebras. Desta maneira aparece de um modo natural o conceito
de álgebras inclinadas iteradas. A idéia consiste em aplicar reiteradamente o processo
inclinante, onde pede-se em cada passo que os módulos inclinantes sejam separantes.
Neste caso para cada m(5dulo inclinante no processo sua teoria de torção (7",/) cobre a
categoria de módulos da álgebra respectiva. Deste modo a informação sobre a categoria
de módulos é transportada pelas equivalências de Brenner e Butler de uma álgebra para
outra, da mesma maneira que no caso das álgebras inclinadas.

Happel desenvolveu a teoria de álgebras inclinadas iteradas estudando-as por meio de
sua categoria derivada. Usando essas técnicas ele obteve teoremas fundamentais. Este
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enfoque não será apresentado neste trabalho em detalhes mas utilizaremos alguns dos
resultados com ele obtidos. Por outra parte. Assem e Skou,roúski trabalharam esta classe
de álgebras estudando-as por meio de suas aljavas associadas. As técnicas por eles desen-
volvidas serão discutidas neste trabalho e ampliamente utilizadas ao longo do mesmo.

As álgebras disfarçadas formam uma classe das álgebras inclinadas, cujas categorias
de módulos estão muito próximas das categorias de módulos das álgebras hereditárias.
Happel e Vossieck classificaram totalmente as álgebras mansas disfarçadas e deram uma
lista completa das aljavas associadas as mesmas. Ringel classificou as álgebras inclinadas
de uma á]gebra hereditária ]7 de tipo euclideano de tipo infinito por meio de suas aljavas
associadas. Ele caracterizou as aljavas de tais álgebras como certos "alargamentos por
ramos" de uma álgebra mansa disfarçada. Dessa maneira ele estudou as categorias de
módulos destas álgebras utilizando a categoria de módulos da álgebra mansa disfarçada
associada.

Assem e Skowroiíski estenderam este estudo às álgebras inclinadas iteradas de uma
álgebra hereditária # de tipo euclideano de tipo infinito. Eles mostraram que as alja-
vas associadas a tais álgebras correspondem a outros "alargamentos por ramos" de uma
álgebra mansa disfarçada. Da mesma maneira que Ringel fez para as inclinadas, eles es-
tudaram as categorias de módulos das álgebras inclinadas iteradas deste tipo através da
categoria de módulos da álgebra mansa disfarçada associada.

Por outra parte Roldán classificou totalmente as aljavas das álgebras inclinadas de tipo
A., inclusive as de tipo finito. Recentemente Wenderlich classificou as aljavas associadas
às álgebras inclinadas iteradas de tipo finito de tipo .D..

O problema que nos interessa é a seguinte conjectura sobre álgebras inclinadas iteradas
devida a Roldán:

Con\factura Seja A uma álgebra inclinada iterada de uma álgebra heredit(iria H de tipo
de representação in$nito. Se A é de tipo de representação anito então existem sequências
de módu/os i7zc/í7za7zíes separantes To, . . - ,7:,: e á/febras Áo,. - - , Á« tais que Áo = ,4 e
A« = H, Ai = End..\,.:Ti.t e A«-x de tipo de representação anito.

Observe que .4.-l é inclinada, e que todas as álgebras ,4f, í = 0, . - , m -- 2 são de tipo

finito. De fato, como todos os T são separantes para cada {, temos que todo Áí-módulo
indecomponível é aplicado em um .4i+l-módulo indecomponível. Isto é a álgebra Á pode
ser, no sentido das equivalências de Brenner e Butler,"aproximada" por álgebras de tipo
finito]

l,':-

-...:. f!::..'...'.

Se esta conjetura for verdadeira então estudo das álgebras inclinadas iteradas de tipo
finito se reduziria ao das álgebras inclinadas de tipo finito. Neste caso todo módulo
indecomponível sobre uma álgebra inclinada iterada de tipo finito se aplicaria. através
das equivalências de Brennei e Butler sucessivas, em um módulo indecomponível sobre
uma álgebra inclinada de tipo finito. Se tivermos um bom conhecimento das categorias
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de módulos das álgebras inclinadas de tipo finito, teríamos um conhecimento razoável das
categorias de módulos de álgebras inclinadas iteradas de tipo finito.

No presente trabalho analisamos esta conjetura no caso de álgebras inclinadas iteradas
de tipo manso, isto é, álgebras inclinadas iteradas de uma álgebra hereditária de tipo eu-
clideana. Mostramos que a conjectura de Roldán se satisfaz quando a álgebra hereditária
é dada por um -nn. Para os caso em que a álgebra hereditária é dada por um Dn ou um
.ZE. mostramos uma versão mais fraca da conjectura:

Conjectura Seja A uma álgebra inclinada il,Grada de uma álgebra hereditária H de tipo
de representação in$nito. Se A é de tipo de representação Frito então e:distem sequências
de módu/os í7zc/ínantes Za,- .,7;,. e áZgebras Áo,-. ,Á. luas qwe Áo = ,4 e Á. = #,
.4i = End.4..:Ti-i e Á{ de [Ípo de representação ./ínÍfo, para lodo l # m

Neste caso temos que os T's podem não ser separantes, mais a subcategorias associadas
a Ti são cofinitas na categoria de módulos de ,4f em cada passo. Portanto só perdemos
informação sobre um número finito de módulos em cada passo.

No capítulo l começamos apresentando conceitos básicos da teoria, desenvolvemos
os rudimentos da teoria inclinante, apresentamos os resultados de Happel sobre álgebras
inclinadas iteradas, as caracterizações de Ringel das álgebras inclinadas através de suas
aljavas associadas e finalmente as caracterizações de Assem e Skou,roúski das aljavas
associadas a álgebras inclinadas iteradas.

No capítulo 2 discutimos o caso -Kn, apresentamos as caracterizações de Assem e Sko-
wroÉki das aljavas associadas a álgebras inclinadas iteradas de tipo n«, e a caracterização
de Roldán das álgebras inclinadas de tipo A.. Na segunda parte do capítulo damos a
demonstração da conjectura neste caso, nela exibimos uma sequência de módulos incli-
nantes separantes que transforma a aljava de uma álgebra inclinada iterada de tipo n.
de representação finita na aljava de uma álgebra inclinada de tipo A« de representação
finit,a.]

No capítulo 3 introduzimos o conceito de reflexa.o por um vértice e sua relação com o
processo inclinante. Discutimos o conceito de simplesconexidade para álgebras de tipo de
representação infinito e mostramos algumas dessas propriedades para álgebras inclinadas
iteradas de tipo 1)« e -ZZ:.. Na segunda parte do capítulo desenvolvemos um algoritmo
para transformar a aljava de uma álgebra inclinada it,erada de tipo 1)« ou al. por meio
de re$exões.

No capítulo 4 mostramos a versão fraca da conjectura para álgebras de inclinadas
iteradas de tipo 1)« e .ZE.. Irltroducimos algumos lemas preliminares, desenvolvemos un
critério para testar a validade da versão fraca da conjectura e utilizando dito critério
mostramos que a mesma é satisfeita para álgebras inclinadas iteradas de tipo 1)« e #l;P.
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C:apítulo l

.z\lgebras inclinadas e .z4-lgebras
inclinadasiteradas

.#

1.1 Preliminares

Ao longo de todo o trabalho á denotará uma k-álgebra de dimensã,o finita sobre um corpo
k algebricamente fechado, associativa e com identidade, moda representará a categoria
cujos objetos são os ,4-rrlódulos finitamente gerados a direita e cujos morfismos são os
morfismos entre módulos. Por inda indicamos a subcategoria de mod Á dos .4-módulos
à direita indecomponíveis e finitamente gerados.

Nestas condições todo d-módulo finitamente gerado é soma direta finita de Á-módulos
finitamente gerados indecomponí't'eis e tai decomposição é essencialmente única. Seja
H = Pr: O . . . © /V' a decomposição de ,4 em Á-módulos indecomponíveis onde P{ não
é isomorfo a PJ se { # .j. No caso em que ri = 1 para todo í = 1. . . . , í então Á é dita

uma álgebra básica. Algebras básicas sào mais manuseáveis que as não básicas. Nosso
principal objetivo na teoria de representações de álgebras é estudar suas categorias de
módulos. O teorema de Monta nos permite restringir o estudo às categorias de módulos
sobre álgebras básicas.

l.l.l Algebras de dimensão ânita e Aljavas com relações
+

Seja Á uma #-álgebra de dimensã.o finita sobre um corpo b algebricamente fechado, básica
e indecomponível. Nestas condições mostraremos que 4 pode ser caracterizada em termos
de certas estruturas chamadas aljavas (que nada mais são que grifos orientados).
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Definição 1.1.1 U«.« aliava Q í d«d« ;,o, d.{. co«J««i« Qo . Q: ' «m pa, d. ./h«çõ"
s, e : QI --, (2o. Os e/emeníos de Qo são c/zamados de vértices de C? erzquanZo que os de
Q: .ã. « flechas d' Q. O«d« «ma ./7«h« a C Q- . s(a) é . «é,'Íic. á«á.{«/ d' '* '"q«««l.
que el.a'l é o vértice .anal de a.

Um caminho ' em Q = (Qo, QI, s, el é descrito da seguinte forma: "y = a. . . a: tal

que para l $ { .$ n -- 1, e(ai) = s(a.+i ). Um caminho trivial é um caminho sem flechas
associado ao vértice a C Qo que denotaremos por e.. No caso em que "y não é um caminho
trivial e s("y) = e("f) dizemos que l é um circuito orientado.

Seja Q uma aliava finita, isto é: onde os conjuntos Qo e Qi são finitos. A álgebra de
caminhos de kQ é o espaço vetorial com base nos caminhos de (2, incluídos também
os triviais, com a seguinte multiplicação. Dados dois caminhos en Q, 'i = a. ai e
"r2 " Õm ' ' ' /3i definimos

"yl."y2
a- #. . P, s. e('y,l = .('y-l

0 s. .I'V:l # .('y:)

Estendendo por linearidade tal multiplicação a todos os seus elementos, define-se em tQ
uma estrutura de k-álgebra. Seja J o ideal de AQ gerado pelas flechas de C?. Um ideal /
de ÉQ é admissível se existir um rz > 0 tal que J" C / e / C J2

Agora dada uma álgebra Á básica e indecomponível queremos definir a sua aljava
associada. Seja {el , . , e«} um sistema completo de idempotentes ortogonais e primitivos
de Á, numa ordem dada. (Tal sistema existe pois A é de dimensão finita sobre AI. Eles
permitem decompor J como a soma de Á-módulos indecomponíveis Pi © . . . 6 /3.. Como
Á é básica, P. não é isomorfo a e para { # .j. A aljava ordinária Q.4 é definida agora
como tendo n vértices {ci, . , c.}. O número de flechas que começam em q e terminam
(j será por definição

m*'j(,«dÁ/««d'Á).{

Pode-se mostrar que existe um epimorfismo

@ : kQ..{ --* ,4

cujo núcleo R = /t'eré é um ideal admissível e pode ser descrito por combinações de
caminhos (relações).

Definição 1.1.2 Uma aljava com relações (C?, R) é dada po, wm- aÜaua Q e «m sis-
tema de re/anões de um dea/ admíss/ue/ de #Q. d álgebra de caminhos dada por uma
«tj"" c.« «t«çõ« ÇQ. R] é p« deF,«»ição . álgeb« KQIK.

Podemos agora formulam o seguinte teorema devido a Gabriel
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Teorema 1.1.3 Toda áZgebra de dimeízsão ./imita .4 sobre um corpo a/gebrÍcamente ./e
ceado k, básica, é uma álgebra de caminhos dada por zma aljaua Q..\ com relações (RA)

A aljava Q,.{ acima é chamada de aljava associada a Á.
indecomponível a aljava associada é conexo.

Observe que se a álgebra é

1.1.2 Módulos e Representações de Algebras

Já vimos como as álgebras podem ser descritas em termos de aljavas com relações. Agora,
estamos interessados em visualizar as representações, quer dizer os seus módulos. através
das representações da correspondente aljava com relações.

Seja (Q, R) uma aliava com relações. Uma representação de Q é dada por y =
((UliCÇ., (./.).*eQ:) onde para cada í C Qo, U é um espaço vetorial de dimensão finita
sobre # e para cada cv C Qi, /. é uma transformação linear. Dado um caminho não trivial
"y = a« al podemos definir V('y) como sendo a transformação linear de Vt a b dada
pela composta ./=. . . . ./.. . Podemos estender esta definição para uma combinação linear

de caminhos por linearidade.

Definição 1.1.4 aJ Dizemos que a representação y saías/az uma re/açâo ó se L'(.51 = 0
e que V satis.faz o sistema de relações de R se satisfaz cada relação él de R.

b,l Uma representação de (Q,R) é u«za represen açâo de Q qKe safio/az as re/anões
deR

Dadas duas representações }'' = ((Ulicç.,(./:.).CÇ,l e W = ((Wfl:CÇ.,(g.*l.Cç:l um
morfismo Ó : y --, W é dado por uma família de transformações lineares ó = Idilicc?. tal
que para cada flecha a : i ---+ J o seguinte diagrama comuta:

u.& b

'#f

ls\o ê $,J.* = g.Üi.

A composta de morfismos é de$nida naturalmente componente a componente
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Com isto mod -- (Q, R) é uílla categoria. chamada. a categoria das representações
de (Q, R).

Uma categoria é dita k-categoria quando para cada par de objetos dela o conjunto
de morfismos entre eles é um k-espaço vetorial e as composições são aplicações k-!ineares.
E o caso das categorias 7nod -- (Q, R) e mod Á onde .4 é uma k-álgebra.

Seja Á uma k-álgebra de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado É,
indecomponíve} e básica. Sabemos de 1.1.3 que Á é de fato uma álgebra de caminhos
dada por uma aljava com relações (Q, R), isto é Á = #Q/X. O seguinte teorema mostra
que o estudo da categoria mod H é equivalente ao da categoria (Q, R) -- mod.

Teorema 1.1.5 Gom « «.f«çõ« «cám« (Q, -R) -- mod e ,4 -- mod .õ. .q«{«/.ní" "mo
k-categor\üs.

Para uma leitura mais profunda destes tópicos recomendamos [191 e [221

1.1.3 Sequências e Aljavas de Auslander-Reiten

Nos anos 70 Auslander e Reiten introduzirana a noção de sequências quase cindidas jatu-
almente chamadas de sequências de Auslander-Reiten). A importância destas sequências
exatas curtas reside basicamente nos morfismos que a compõem.

Posteriormente os morfismos que compõem as sequências de Auslander-Reiten foram
utilizadas para a definição de uma aljava. anualmente chamada de Aliava de Aulander-
Reiten da álgebra A. Formalizadas por Ringel tais aljavas nos ajudam a visualizar a
categoria ind-.4. Anualmente muitos resultados em teoria de representações de álgebras
dependem do estudo destas aljavas. Apresentaremos aqui só as definições básicas, e indi-
caremos [13] e [22] para uma leitura mais profunda.

Definição 1.1.6 Urrza sequérzcía exala curta de Á-módu/os qzze rido cinde

O - N --L E --:L M - O

é uma sequência de Auslander-Reiten (ARS) se

i) os seus e:citemos N e A4 são iTtdecomponíueisl

ii] para todo mor$smo h l X ---} M. X C nTtodA, que não seja um epimor$smo que
cinde listo é, que xão tens.a secção), existe h l X ------* E tat que gh = hl

i ~l para todo morjismo h l N A, que Ttão seja ulll monomor$smo
que cinde ({st.o é; que não tenha retraçãol. existe h : E qze Kj = h.
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Observação 1.1.7 Na rea/idade as corzdíçõcs í, ií) e {, íí') sào equ z;a/entes

O próximo resultado, nos diz em que circunstâncias existem sequências de Auslander
Reiten. Além disto assegura a unicidade nestes casos.

Teorema 1.1.8 rEzisZéncia e UrzícidadeJ. Sejam Á urna á/febra e M urn Á-nzódu/o ín-
decomponíuei.

(ll Se M não Jor projetiuo então existe e é única ü sequência de AR terminando em
M ; O .---...-.} .N ....-..-..} E .---.l M ...-.....-} O.

(2) Se M não Jor {njetiuo ent.âo existe e é única a sequência de AR começando em
M.' O ---...-...} À/ - E -----..+ O.;; , t

Vamos estudar os morfismos que conapõem as sequências de JR a partir de sua pro-
priedade de levantamento {i)

/

Definição 1.1.9 Se.ja A/ um módzz/o índecom.pon.?'tle/.

(ll Ummor$smogIE éumpoçoemM se:

(i) g «ão é «m epi«'"$'m. q«e cinde (isto é, g nã. tem secçã.).
(ii) para todo h : E E tat que gh = g, h é um automor$smo.

(iii) para todo h : X ----. M que não seja um epimor$smo que cinde. e:isto h' . X
E ta\ que gH = h.

(21 Um mor$smo f : M -----, E é uma {lonte em M se:

(i) .f nâo é um mono«or$smo que cinde (isto é, f não tem ret.'ação).

(ii) pata todo h : E - que hj = .f, h é um automar.Fumo.

(iii) para todo h l M -----* X que não seja um monomor$smo que cinde, existe h
E ------+ E {al que h f = h

Proposição 1.1.10 Sda 0 .4RS. Enfio

(a) .f é uma fonte e qualquer outra fonte em N é isomorla a J

(b) g é um poço e qualquer out.ro poço em M é isomorfo a g.

A seguinte proposição mostra o que acontece com os morfismos poço e fonte no caso
do módulo ser projetivo ou injetivo.
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Proposição 1.1.11 r/J Se P c' zzn?. pro.jefiuo índecomponíue/ rzão símp/es e72íão a írzc/usão
i\ radP ---,. é u,m poço e toda out.ro poço em P é isomorfo Q i.

le) Se l é unl injetiuo indecomponíue! não simples então a projeçâo Ttaturat T : l
ljsocl é u,mü Jante e toda, outra fonte em l é isomorlü Q 'K.

X/eremos agora que os morfismos das ÁRS possuem certas propriedades de irredutibi
cidade.

Definição 1.1.12 Um mor$smo que nâo cinde ./: C #om.,{(X,y) com X, y em mod .A

é irredutível se para cada decomposição / = gA ou g é um epimor$smo que cinde ou h
é um monomor$smo que cinde.

Observação 1.1.13 Se / : X -----.-} }' é ír7eduííue/ erzlâo ./ é unz epÍr710r$smo ou um

monom07'.Rsvno.

A seguinte proposição relaciona os morfismos irredutíveis com fontes e poços

Proposição 1.1.14 Sela Ã/ ndecomponíoe/.

(a) Um mor$smo h . M é irredutível se e só se existe }l'
l.h, h' ) é uma fonte em M

(b) Um mor$smo h : X é irredutível se e só se existe h'
l~h, h' ) é um poço em M

M ---+ X' tat que

X' tal que

Vamos agora a definir os subgrupos rad"(x, rl de Hom..{(X,yl para X e y em ind
,4 e 7z ? l. Isto é feito indutivamente como segue.

(i) Para n = 1 rad'(X,yl = rad(X,y) é o subgrupo dos morfismos de X em y que
não cíndem.

(iil Suponhamos que rad:(X,yl está definido para l $ { < n. então ./ está em

rad"(X,y) se e só se pode escrever-se como a soma de morflsmos da forma g/z com
# C rad"(X,Z) eg Crad"(Z,}') paraalgum Z em ind .4, ecom n en menoresquen
mas satisfazendo n' -+ rz" 2 n.

l

(iii) rad"(X, y) se define como a intersecção dos rad"(X, VI, lz C ZV

Proposição 1.1.15 Se.ja / : }' ----....-.} X um molPsmo e7zíl'c módu/os erra íízd Á que rido
seja um isomorlismo. Então f = 'Eai-+ B, onde cada a{ . Y ---, X é uma composta
Brita de mor.Ramos rredutíteis ent.re módulos iTtdecomponíueis e B está em rad' l,\ .X).
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Com o objetivo de tentar organizar a categoria ind Á associa-se a uma. álgebra 4 dada
uma aliava I'.,{ onde os vértices e as flechas representarão respectivamente os d-módulos
indecomponíç'eis e os morfismos irredutíveis entre eles.

Seja. À/ um .4-módulo indecomponível. No caso de M não ser projetivo sabemos que
existe uma sequência de Auslander-Reiten terminando em M:

O -.--......} N .E -----..-.-} M

Lembramos que o Á-módulo /Xr é indecomponível. Denotaremos tal N por rM. Devido à
unicidade da ÁRS temos que r.A/ é único a menos de isomorfismo. O módulo rÀ/ é dito
transladado de Auslander-Reiten de M.

Por outro lado, se M não for injeti'po então existe uma única sequência de Auslander
Reiten começando em M:

0 -.....-, À/ -----* .E -...-.* N ..-........} 0

e Ar é um ,4-módulo indecomponíve] que denotaremos por r'i ]W e será dito o transladado
inverso de Auslander-Reiten de M.

Observação 1.1.16 r-r,l P07' c07zuezzié7zcÍa âs vezes escreueremos rP = 0 para unz p70le
Eito P e v'x 1 = Q para um injetiuo l

(2) Note que se M C {nd A nãa é projetiuo então v'' l.TM) B M

(31 Note que se M C ind A não é injetivo então vl.T-\ M~l = M

Definição 1.1.17 Se.ja Á uma á/geóra. Á aljava de Auslander-Reiten de 4 é a a4jaua
de$nida como segue:

(1) Os vértices estão em correspondêTtcia biunítoca com as classes de isomor$smos dos
A-módulos {ndecomponíueis, isto é para cada indecomponíuel M associamos um vértice
IA41 e os uórtíces IA/l e IM'l sâo os mesmos se e só se À/ 3 À/'

ÍeJ O «úm'« d' ./7«ha' d' IWI é « . po«di«.*/«,(v,M'), .«d.

IrrÇM.M' ] = radtM. M' bjraPJM.M' b

é o conjunto dos mor$smos irredutíveis de A4 em M

Observação 1.1.18 r/,1 ,4 aÜaua I'.4 7zão {em /aços. ü'm laço é uma .Hec/ta que íem

início e anal no meS7TiO vértice.

reJ I'..! é umza aÜaua /oca/nzen e ./iníía, sfo é para cada uéríice l.'l/l de I',a ezÍsíe apenas
um número anito de .Rechüs chegando e saindo de \M\.

(3) 1)ado M C ind A não projetiuo então o número de Pechas que saem dc \vM\ é
água/ ao lztíme7'0 de ./7ec/z.as que chegam a li\41 .

13
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Uma sequência de Auslander-Reiten o- define uma subaljava em I'.4, cujos vértices
correspondentes aos indecomponíveis de o e as flechas correspondentes aos morfismos
irredutíveis de o-, é chamada de uma malha de I'.,{.

Dados X e y Á-módulos indecomponíveis dizemos que X está na r-órbita de Y
se existe um n. C Z tal que r"X é isomorfo a y. Um módulo indecomponível X é
r-periódico se existe um n > 0 tal que r".X' é isomorfo a X

A aljava I'..{ se decompõe em componentes conexas, definiremos aqui algumas dessas
componentes que serão utilizadas intensivamente durante o trabalho.

Definição 1.1.19 t/ma componente cozzeaa (: da aÜaua de Aus/a7zder-Re Zen é dí(a pós
projetiva se.

al 'l'odo módulo C está na órbita de um projetiuo.

bl Nenhum módulo de C está num ciT'culto orientado

Um módu/o de C é düo pós-pl'ojetivo.

Duainleilte temos

[)efinição 1.1.20 Uma comp07zerzíe colhe a C da a4ja a de .4us/arzder-Reàfen é dita pré
injetiva Se;

ü) Todo módulo de C está na órbita de um injetiuo.

b) Nenhum módulo de C está nvm circuit.o orientado.

t/m módu/o de C é díío pré-injetivo.

Definição 1.1.21 Uma corrzp07zeníe coneza C da a4jaua de ,4us/arder-Reiíe7z é d ía zm
tubo se:

a) C não possui Pechas múltiplas.

b) C contém um circuito orientado.

c) A realização geométrica de C (isto é, seu espaço tipológico subjacentes é \C\
st x in:l onde S* é o circulo unitário e irai é o conjunto dos reais negativos.

. . ..:.l.i.!i l .:...'. . ......

Se C é um tubo , o subconjunto S: x {0} é chamado a boca do tubo. Um tubo C é
dito estável se C não contém nem módulos projetivos, nem módulos injetivos. Dado um
tubo estável C existe um rz, ta! que para todo M em C: r".A4 = Jv. Tal n é chamado o
posto do tubo (C 3 Z.4./nl. Um tubo é dito homogêneo se seu posto é l

Dizemos que uma componente conexo da aliava de Auslander-Reiten é regular se não
possui módulos projetãvos nem injetivos.
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Dizemos que uma componente conexo C é standard generalizada se ra.d"(X, y) = 0
para todo X e y em C.

Assumiremos de aqui para frente que sempre que falamos numa componente da
aliava de Auslander-Reiten estamos falando de uma componente conexo de dita aliava

Seguindo j41] vamos agora de6nir uma classe especial de módulos chamada de família
tubular que será de interesse para o estudo da classe de álgebras na que estamos interes-
sados

Se existe um conjunto / e uma família T(À), À C /, de tubos (dois a dois diferentes)
em mod ,4, a. classe T gerada por todos os T(À) será chamada uma família tubular
parametrizada por /. Nos casos em que estamos interessados o conjunto de parâmetros
/ será a reta projetiva -Pi(A'). Uma família tubular será dita estável se T(,\) é um tubo
está.vel para todo À C /.

Definição 1.1.22 Lama .farnz7ía ízzbu/ar em mod .4 é alfa separante se os resta7zíes ,4-

módulos indecomponíueis se dividem em duas classes 'P e Q tais qKe üs seguintes condições
são satis.feitas:

(.) r é st-da«d (i'to é c«d«, T(X) é t«nd«d).
ró2 -Hom.,*(Q, 7:'l = #om..,(Q, r) om..* (r, p')
lc) Todo «o«esmo de'P .m Q :e f.t.« .,t««és de Tt\) p«« c«d« \ C l

Neste caso dizemos que T separa 'P de Ç2

Seja agora T uma família de tubos está-.,eis em mod .4. Para cada À C / denotamos
por nÀ o posto de T(ÀI. A função n.. : / será chamada o tipo da família. Nos
casos em que estamos interessados quase todos os tubos de T são honaogêneos, então
escolheremos /' um subconjunto finito de / tal que nx = 1 para todo À C / \ /'. Digamos
/' = {Àí,..-,Àf}, À. dois a dois distintos. Denotamos nÀ, por n. e (nl,.-.,7z.l será
chamado o tipo tubular da família

Uma álgebra .4 é dita de tipo de representação finito ou de representação finita
se o número de classes de isomorfía de Á-módulos indecomponíveis é finito. Caso contrário.
é dita de tipo de representação infinito ou de representação infinita.

Definição 1.1.23 Sda Á ó uma áZgeóra de representação á7z.Pníía.

(a) A álgebra A é dita mansa se para cada dimensão d, d C Ifq, existem um número
.anito de .4-klZl-Z){módu/os Ã/l, - .M;(dl, /jures como blíl-módu/os, país quc para qaasc
l.odo A-módulo X tal que dintkX -- d

X B Ã/{ (8t]t] S.
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onde S.* = klZI/(Z -- cv). E'm oufr'as pa/auras os .4-rrzódu/os podem ser paramefrÍzados.

rb,,1 .4 á/geóra 4 ó afia selvagem se ez síe urra .4-/( < z, # >-bí7nódH/o ía/ que o /u7ztor

A/ (Dk<r.y> -- : moda < z, g/ >---.} moda

preserva {ndecomponíueis e re.Rate isomar$smos, isto é rítodk < =, U > se imerge em mod

Drozd demonstrou o seguinte teorema que mostra que a classe das álgebras de re-
presentação infinita cinde em duas classes disjuntas: as álgebras mansas e as álgebras
selvagens

Teorema 1.1.24 t/reza á/geóra de represe7ztação {ná7zÍía ow é mansa ou é se/vagem, mas
não ambas s mzltáneamente.

Voltaremos sobre este ponto no capítulo 3.

Á
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1.1.4 Algebras hereditárias
+

Definição 1.1.25 ü'ma áZgeóra é dáZa hereditária, se suórnódu/os de p70leiáuos sâo pro-
jetiuos, ou eqviuatentemente se gl.dama $ 1 , se e só se A é Nlorita equivalente à átgebra
de caminhos de uma aljaua sem circuitos orientados.

Existe uma classificação completa para as aljavas ordinárias de uma álgebra hereditária
segundo o seu tipo de representação. O seguinte teorema devido a Gabriel caracteriza as
de tipo finito.

Teorema 1.1.26 ÍG'abríeZJ Se.7a Á urna á/geóra heredÍt(iria, básica, colhe a e indecom-
poníue!. Então A é de tipo de representação anito se e só se o grado de sva aljaua ordinária
de A é um diagrama de DynkiTt, isto é, um dos seguint.es gratos:

+

8

Independentemente, Nazárova , Donos'an e Freislích mostraram um teorema seme
Ihante para álgebras hereditárias de tipo manso.
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Teorema 1.1.27 Seja Á uma (í/febra /zeredi(áz'Ía, básica, c07zeza e í7tdecomponíue/. E7zíão
A é de representação in$nit.a ntansa sc e só se o grelo de sua atjauü ordinária é urn
d agrada de DynAirz esíerzdido ou de tipo euclideano, ásZo í; é um dos seguintes gra.fos.

e

e

Ü.

Nestes casos as aljavas de Auslandei-Reiten sã.o conhecidas, temos de j41] o seguinte
teorema:

Teorema 1.1.28 Se.ja ,4 uma dZgebra be7'editar a malzsa de [ípo {7z./inÍío. E'nÍâo Á íem

uma componente pás-projetiua 'P contendo todos o$ prajetiuos, uma componente pré-

injetiua Q contendo todos os iTtjetiuos, e uma famiaia tubular estável sepürante T, se-
parando 'P de Q, e desta maneio'a obtemos todos os A-módulos indecomponíueis.

Observação 1.1.29 ra,l Aro teorema ací7na os í zóos de T são ortogonais, isto í, 7zão

existem mor.Elmos entre eles. O conjunto de parâmetros nest.e caso é Q ret.a projetiua.

(b) Quase todos os tubos de T são homogéneos.

(c) Os tubos de T são regulares.
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Podemos visualizar a estrutura. de mod Á como segue (onde não são possíveis aplicações
leão nulas da direita para a esquerda).

1(-:;, '::'

F

1.2 O processo inclinante

Quando a teoria. de representação de uma álgebra é difícil de estudar diretamente, é
algumas vezes conveniente substituir Á por outra álgebra mais simples B e reduzir um
problema sobre A a um problema sobre l?. Isto ocorre, por exemplo, no teorema clássico
de equivalência Monta. Este último é de uso limitado em teoria de representações, já que
nesse caso, nenhuma mudança ocorre a nível de categorias de módulos. A idéia principal
da teoria inclinante é, dada uma álgebra Á, construir um módulo 7.,{, chamado módulo
inclinante, tal que se B = E7td.4T, então as categorias mod .4 e mod B estão razoavelmente
pr(5ximas uma da outra (mas geralmente não são equivalentes).

Seguindo [91,134], j16] e j411 re]embramos aqui os fatos principais da teoria de módu]os
inclinantes.

Definição 1.2.1 Um módu/o T é c/mamado inclinante se saías/az üs seguí7zíes condições

ITÍ) pdTA $ \
íreJ r-tl,(r, r) = o

lr31 Elisl,e uma sequência e=ata curta

o ---- -, a
comi T' . T" ç: addTA

Exemplos triviais de módulos inclinantes são os progeradores de Monta

19
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yHV A+H+n A./K,#vfPVvv %íwv. n v \v#fu x#uvufu,vv x v & xu vv [+u+vAu+ vç, L x A// v \A v/ vwv

sat is.Te iras .

O seguinte lema devido a Bongartz [161 justifica o nome de módulos inclinantes par-
ciais.

Lema 1.2.3 Seja 7. um módu/o í7zc/í7zanfe parcía/, então ez síe um rnódu/o X.,! íaJ que
T % X é um módulo inclinam,e.

A seguinte proposicão mostra que a condição (T3) pode ser substituída por outra mais
simples de ser verificada:

Proposição 1.2.4 Se.ja Zb = irT' O . . a T/"' com iC módtz/os {ndecomponíoeis [aás que

Ti nâo é isomollo a I'j quando i:Í j. Então 'l'A é um módulo inclinante se e só se T'..\ é
um nt(idulo inclinante parcial e satis.faz

(T3' ) t é igual ao núwlero de classes de somor$a de módulos simples sobre a átgebra

Definimos aqui o conceito dual de módulos inclinantes:

Definição 1.2.5 Sda .4 uma á/febra. Um Á-módu/o 7.,! é dá{
se satis.faz as seguintes condições:

p'i*J jdl'b $ 1
rreJ z«{l*lr, r)
ITS' ) o número de soTnandos iTtdecomponíueis não isomor.fos de TA é igual ao númel'o

de classes de isomorÍía de módulos sirrlples sobre A.

Reiembramos de [241 a definição de teoria de torção numa categoria de módu]os:

Definição 1.2.6 Uma teoria de torção enz mod 4 é um par (7', /l de c/esses de módu/os

(i) HomAÇM,N) -- q para todo M E'l' e N E F.

(ii) tomAI.M.--~l\;- = Q implica M C 'T,

(iii) tomAI.-- .N)\l- = Q implica N çi F

Á

o «m. módu/o coinciinante
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A classe 7" (respectivamente, /) é chamada a classe de torção (respectivamente a
classe livre de torção) e seus objetos são chamados módulos de torção (respectiva-
mente. módulos livres de torção). Claramente (7,/) é uma teoria de torção em mod
,{ se e só se (DJ:, D7) é uma teoria de torção em mod Á"

A um módulo inclinante T pode-se associar uma teoria de torção

7 r.) la@:r" l*(r,w)

F = Clogen ÇTI'A) {.viso : iv ,r)" mo-} {A',.! iHo«z..l(T, Arl = 0}

Diz-se que uma teoria de torção cinde se todo módu]o indecomponíve] é um módulo
de torção ou um módulo livre de torção.

Seja B = End..{T. Já que o processo inclinante pode ser visto como uma generalização
da teoria de Monta. esperaríamos poder usar o par de funtores adjuntos Hom.4(T, --)
e -- ®B T para comparar mod .4 e mod 1?, e também esperaríamos que a subcategoria
plena Gen(7',{) de mod Á fosse de interesse. O seguinte teorema devido a Brenner e
Butler, ver j18], mostra que isto realmente acontece dando uma equivalência parcial entre
subcategorias. Sejam

y(:h) = {ivBl7'orf(.A', rl = o}

,Y(r.) {.A'.i-v ®n r

Teorema 1.2.7 rBre7zner-/3uZ/er,l Sda Á uma álgebra, 7.,l um módu/o inc/í7zazzte e B =
ETtdAT. Então:

(al BT é um módulo inclinante e A B EndÇBT) cünonicamente

(b) Os Juniores tomAI.T,-- } e -- ®B T induzem equivalências inversas entre as sub-
'«f.go,i« P/.«« 1''(7'«) ' y(:h). .«q«««t. q«. os /u«í.«s -e-íl,(r, -) . ro«f(-,r)
induzem equivalências inversas entre as subcategorias plenas FI.T..\'l e XtTA).

Corolário 1.2.8 7'e«',os que Z)Â'(IH) = /'(B7') e l)y(7..1)
1,:V(&), y(n)) é «m« í««i« d. ío«ção .«. m.d B,

'T(.nT). Em particular

Definição 1.2.9 Á ferra (B,T, Á) é alfa uma terna inclinante se T á um .4-módu/o
inciinünte e B = EndAT

O seguinte teorema mostra que a propriedade de uma álgebra ser de dimensão globo!
finita é mantida pelo processo inclinante.
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Teorema 1.2.10 S'e.ja (B. T, d) u17za ierlza í7zc/ína,zZe. Então

g/.dÍzn.B -- g/.dírrz./! $ ]

Para a definição de grupo de Grothendieck de .4, /{o(Á), referimos ao leal,or a [131

Teorema 1.2.11 Sela (B,T,Á) uma ier,za nc/ína,zíe. Então a ap/{cação ./
lÇoÇB) de.unida por:

Ã'.(.4) ;

J(çliw:M ) ç11.wH om A l T . h4 l dM.E«tl(r, M )

é uwl isomor.esmo de grupos de Grothendieck

Como consequência deste último teorema temos a invariância da forma quadrático
homológica de uma álgebra de dimensão global finita sob o processo inclinante.

Relembramos que a característica de Euler de uma álgebra A de dimensão global
finita é definida. como a forma bilinear <, >..1 sobre /(o(ÁI dada por:

< !ZÉm:m, dÉm:N' >,,{ = }:(-- 1)'dímkE:íl(M, .V)
s>0

para todos .4-módulos M e -N (A soma acima é finita devido a nossa hipótese sobre ÁI
A forma quadrático homológica de Á é a forma q.4 sobre /x'o(dl definida por

q,\ l.çli.u:M~l = <. ç!.i.m:J\,'r, çlizn:M >A

Corolário 1.2.12 Se.ja in,r,Á) uma [erlza ánc/{zzanZe cariz ,4 de dome são g/oba/./imita
Então as formas quadr(éticas qA e qn sâo Z:-congruentes.

Definição 1.2.13 Se.ja (B,T,HI uma terna írzc/ána7zle. É'nZâo 7',.{ é dÍZo um rrz(idu/o

separante rrespecííuame7zfe, separadora se a teoria de porção (7(1hl,/'(T4)) cinde e«-
mod ,4 r«'p«/'«m.«t', « í«,{a de fo,ção (,t(r,..l,y(z'«)) .{«d. .,« mod nJ.

Um módulo inclinante 7',.{ é separante jrespectivamente, separadora se e só se o módulo
inclinante BT é separador (respectivamente, separantel.

Módulos inciinantes separant-es e separadores são de grande utilidade e eles dão umâ
boa medida de controle sobre o processo inclinante. Isto é, se 7.,{ é separante: então
todo J-módulo indecomponíve} é levado a. um -B-módulo indecomponível pelos funtores
Homo,.{(7', --) e E'zZh(T, --l; conseqiientemente -B tem pelo menos tantos indecomponíveis
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não isomorfos quanto Á. Por outro lado, se lr'a é separador, então todos os Z?-módulos
indecomponíveis são imagens sob os mesmos funtores de Á-módulos indecomponíveis,
portanto, B tem no máximo tantos indecoínponíveis não isomoríos quanto Á. Neste
último caso, temos uma descrição completa das sequências de Auslander-Reiten em mod
B

Teorema 1.2.14 Sda 7.,l um módu/o inc/ínanÍe separad07' e -B = End.4lr'A. Toda sequência
de Auslander-Reiten em mod B ou está completamente enl XÇTA) ,ou está completamente
.« y(Zb), o« é d« /."m"

ü ---+ Hom,AI.T.l) ---.+ Hom,A(T.llSl% Elt\.ÇT.radP) ---+ E=t\AÇT~P) ---+ Q

onde PA é um projetiuo iudecomponíuel que não está no addÇT~l( = soma de comandos de
T), S..\ seu topo simples e l..\ a envolvente injetiua de S (lal sequência é chamada uma
sequência de conexão).

O seguinte critério devido a Hoshino 1361 é de grande utilidade para decidir quando
um módulo inciinante é separante, separador ou nenhum dos dois.

Teorema 1.2.15 S.Ja (B, T, Á) u«.a ferra ínc/ínanle.

a)TA é separante se e só se, para cada XB C XI.T), pdXB = l
baTA é separador se e só se, para cada MA C FI.T), idMA = l

Corolário 1.2.16 Seja Á uma á/geóra acreditaria, então iodo Á-módtl/o ánc/árza7zÉe é se
pagador.

Vamos agora a introduzir uma classe de álgebras que tem-se mostrado como uma
ferramenta muito importante na teoria de representações.

Definição 1.2.17 Se.ja Q uma aÜaua coneza sem czrcuiios orientados. arma á/febra Á é
chamada uma álgebra inclinada de {ípo Q se ezisíe um módulo inc/í7zaníe 7'B sobre a
álgebra hereditária B = kQ tal que A = EndnT

Observe que por 1.2.16 tal T é necessariamente separador. Equivalentemente, a
álgebra d é inclinada de tipo Q se existe um módulo inclinante .4t/ (necessariamente
separante) sobre Á'' tal que Erzd(,.IU) = tQ. Na realidade Happel mostrou. que uma
álgebra inclinada pode ser obtida usando apenas módulos inclinantes parciais:

Teorema 1.2.18 Sela .B uma álgeb7'a Ãeredííária, e 7'n um módu/o zl7zc/íízarzfe pazcÍa/
Então A = EndBT é uma áígebra inclinada.
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Segue diretamente da definição e de 1.2.10 que as álgebras inclinadas tem dimensão
global no máximo dois.

Já sabemos como construir uma álgebra inclinada a partir de uma álgebra hereditária,
gostaríamos de saber agora, quando dada uma álgebra Á, esta é obtida de uma álgebra
hereditária através do processo inclinante. Para isso, vamos definir uma classe de módulos
S em mod Á com a propriedade que a existência ou não de .S nos servirá para decidir se
,'l é ou não é inclinada.

Definição 1.2.19 t/ma c/asse .S de Á-módu/os índecomponíueás não isom07fos é chamada
Kma fatia completa em I'.4 se saias/az os seguizzíes a=zomas.

(CSI) U = ÜMeSA4 e um módulo sincero (isto é, Horrt..t(P.t,r) :f Q para todo A-
mód«to p«jet{«).

(CS2) Se A'la ------, Mt ----. . . é uma sequência de não isomor$smos não nulos
em mod A com Mo, M. C 8: então M{ e S pal'a todo Q < i< mt.

(CS3) Se Q ----+ N ----* 0 é uma sequência de Auslander-Reli,en então
lto mázim.o ent.re L e N um está em S. Além. disso, se um somaTtdo iTtdecomponíuet de
N'l está em S, então ou L ou N está em S

É possível provar que se .S é uma fatia completa, então U = OWCsM é um ,4-módulo
inclinante separante (e também.coinclinante). E chamado o módulo da fatia de S.
E conseqüência do seguinte teorema que o anel de endomorfismos do módulo da fatia
completa é sempre hereditário.

Teorema 1.2.20 ÍRánge/J Se B é /leredííáría, e Tn é um módu/o íris/írzarzíe com Á
EndnT então a classe de todos os A-módulos indecomponíueis da forma HoTnnl~T. 1~1 com
IB injetiuo indecomponíue!, é uma fatia completa em mod A. Reciprocamente, se S é uma
.latia completa em mod A, então U = %MCSM é um módulo inclinante com B = EndUA
hereditária e então S é isomor.fa Q uma fatia completa da Jarra aTtterior.

O teorema anterior nos leva a recuperar a álgebra hereditária da qual uma álgebra
inclinada dada deriva assim como o módulo inclinante correspondente.
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1.2.1 Algebras disfarçadas
+

Seja agora Q uma aljava euclideana, então B = kQ é uma. álgebra hereditária de tipo de
representação infinita mansa. As propriedades essenciais dos B-módulos inclinantes são
dadas por Happel e Ringe} em [33]. Em particular eles mostram que nenhum módulo
inclinante é regular (também nenhum módulo regular homogéneo pode ser somando de
um módulo inclinantel. Então todo módulo inclinante deve conter um somando não nulo
pós-projetivo ou pré-injetivo, logo temos a menos de dualidade. as seguintes possibilidades
para um módulo inclinante:

(i) TB é pós-projetivo

(ii) Zb = Ti © T2 com Tt :# 0 pós-projetivo e T2 # 0 regular

(iii) Ts = Ti 8 T2 a 73 com Ti # 0 pós-projetivo, T2 regular e lra / 0 pré-injetivo.
Foi mostrado en] l33j que a álgebra inclinada Á = End7'n é de tipo de representação

finita se e só se 7'B é da forma(iii). Os casos(i) e(ii) correspondem a álgebras inclinadas
de tipo de representação infinita. O caso (i) é o chamado álgebras mansas disfarçadas:
uma álgebla é chamada mansa disfarçada (respectivamente selvagem disfarçadas se
é o anel de endomorflsillos de um módulo inclinante pós-projetivo (ou pré injetivol sobre
uma álgebra hereditária mansa (respectivamente hereditária selvagem).

Vamos agora estudar a estructura de mod -B quando B é uma álgebra disfarçada.

Seja À uma álgebra conexo, hereditária de tipo de representação infinita, e 7.,{ um
módulo inclinante pós-projetivo. Seja 1? = End..IT. Neste caso /(7',.1) é finita e está
contida em P, 7" é cofinita e consiste de uma subcategoria cofinita de T', de todas as com-
ponentes de 7Z e de Q. Obtemos a categoria de B-módulos tomando y(7',.!) 3 7"(7',{) e
,Y(7',{) = .F(T,.:i) e colando-as juntas pelas sequências de conexão. Note que )P(lr',{) tem três
partes diferentes, a imagem sob Hom.,{ (T. --) de F'n7'(irb), 7Z e Q. Cromo todos os módulos
injetivos pertencem a Q, as sequências de conexão começam em #orrz..{(T, Q). Em par-
l,ocular H07n.4(T, P' n r(iQ)) e Hom..{(T, R) são fechadas sob aplicações irredutíveis. Já
que (y(17'AI, ,{(TÁ)) é uma teoria de torção, considerando as quatro classes de módulos

Ho«n(r, F' n T( 7',.1)). Hon2(T, nl, H om(r, Q), ,Y(7'41

temos que não existem aplicações não nulas de direita para a esquerda. Podemos visualizar
as categorias mod Á e mod /3 como segue:
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mod,4

p'n I''(r,.*

m\odB l
Ho«(r: p' n 'r(b) ) H.«-(r. R,) # o«-(7', Q Â' (h )

Note que Ho«-(T, P' n r(ih)) é uma componente pós-projetiva e Ho«q(T, Q) U ,T(Ih)
é uma componente pré-injetiva.

As álgebras disfarçadas estão caracterizadas como segue:

Teorema 1.2.21 Lama d/geóra .4 í dzls/a7'fada se e só se ezís(em. duas conlponen/es dde
rebites da atjauü de AKstande7-Reiten de A contendo uma .fatia completa.

Parte deste teorema é provado em j411 na forma do seguinte lema. a outra implicação
é provada em j311.

Lema 1.2.22 Sela 4 uma áZgebra c07zeza, /iered íáría de {ípo de representação {7z./i7zíZa.

Uma álgebra B i da forma B = EndAT com TA módulo iTtclinante pós-projetiuo se e só
se é da forma B = End..\T' com Tjt módulo {nclinante pré-injetiuo.

Consideremos agora o caso de álgebras mansas disfarçadas. Se B = E'7zd..{T onde Á é
hereditária mansa e 7',.{ é um módulo inclinante pós projetivo. Então o tipo tubular de B
é por definição o t.ipo tubular de .4. isto é. da forma (lzl, . - , l:,).
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Teorema 1.2.23 Se.ja J? uma á/febra disÓrçada ma7zsa de í po Zzzbu/a7' (nl,- -.,rz,).
Então B tem uma componente pós-pl'ojetiua contendo todos os projetáTlos,uma componente
pré-injetiua Q conteTtdo todos os {TLjetiuos e u711a Pxl.k)-jamzaia tubular estável separaTtte
de tipo (ltl. ,rl,) separando 'P de Q. Desta maneira obtemos todos os wlódKlos inde-
componíueis sobre B .

Os módulos pertencentes a T são os módulos regulares. e aqueles que estão na boca
de um tubo são ditos simples regulares. Note que no caso em que o tipo tubular de B
é(nl, - ,n.) o número de vértices de B é dado por 2+E;::(ztí -- ll.

Observe que de ]-.2.23 podemos visualizar ind -B para B mansa disfarçada, neste caso
é similar ao caso da álgebra hereditária mansa.

r

Vamos sumarizar agora uma serie de propriedades das álgebras disfarçadas que serão
de grande utilidade nos próximos capítulos, todas elas podem ser encontradas em [411.

Definição 1.2.24 t/ma á/febra ó alfa de representação infinita minimal se B é de
representação {n$nita, lilás B/BeB é de represelttaçâo $nita para todo idempotente 0 :# e
de B

Proposição 1.2.25 Sela .4 unia áZgeóra com umza. componente pós-pro.jeíi:ua c07zíendo

fados os p70.jeÍiuos. Se e é zznz ídempotente de Á. e7zíâo Á/.4eÀ íem compoízerzZes pós-
projetiuas tais que a união delas contem todos os AJAeA-módulos ])rojetiuos iTtdecom-

poníueis. Ent particular, se A é de representação in$nita, e:cisne um idempotente e' de A
ta! que AJAM' A é de representação infinita min mal e teve. componente pós-projetiua.

As álgebras mansas disfarçadas foram classificadas por Happel e Vossieck em 1351 e
também independentemente por Bongartz em [17]i estas álgebras podem ser usadas como
um critério efetivo para decidir quando uma álgebra é de representação firlita ou não.
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Teorema 1.2.26 (Happel- Vossieckl Uma ál.febra 13 é de reT)resentação in$nita minimal
com uma componeTtte pós-projetiua se e só se ou B é a álgebra de caminhos da aljaua Q
com dois vértices e pelo meros duas $echns todas üpolttando na. mesntü direção, OI B é
uma álgebra mansa dis.forçada.

Observação 1.2.27 Se B mansa disfarçada: a forma quadrático qB é semide$nida post
tida de coposto 1, com um uel,ar sincero como gerador do radical.

Temos o seguinte critério para uma álgebra B ser mansa disfarçada

Proposl.ção 1.2.28 Seja B uma álgebra de diTnensão global $nita com qB semide$nida
posãtiua e tat que radqn tem coposto 1, com um gerador sincero, AssumaTnos que ea;isto
uma componente 'P em mod B tal que todo {ndecomponíuel em 'P é. dirigido (isto é: não

está num cil'culto arientadol e tal qKe HoTntDI.sB),'P) = Q. Então B é mansa disfarçada
e 'P é uma contponeTtte pós-projetàua.
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1.3 Algebras inclinadas iteradas
.P

Vamos agora estudar a teoria de representação de certas classes de álgebras de dimensão
finita. A idéia é começar com unam. classe cuja teoria de representação é conhecida, e
depois incrementar essa classe aplicando o processo inclinante um número finito de vezes.
Já que temos um bom controle sobre este processo, podemos estudar uma classe maior
usando nosso conhecimento da primeira.

1.3.1 Algebras inclinante-coinclinante equivalentes

Definição 1.3.1 gelam .4 e -B alias á/febras. Então .4 e B sâo dÍfas inclinante- coin-
clinante equivalentes se ezísferri. sequénc as de á/febras H = Áo,At,.- - ,Á. = B e
TTiódUIOS iltclãnanles ou coinclinantes rb.., Q $: i. $ nl ta s que A.-t\ -- E7tdA.T' pura cada
Z

Seja agora Z)Ó(,4) a categoria derivada de complexos limitados sobre uma categoria
abeliana mod .4 no sentido de Verdier em [46]. O seguinte teorema foi mostrado primeiro
por Happel em [30] no caso quando a dimensão global de Á é finita. restrição depois
eliminada por Clone, Parshall e Scott em [20].

Teorema 1.3.2 Sejam Á e B 72c/ína7zfe-coz:nc/íman e equá a/en/es, eníâo ly(Á) = Zy(BI
como categorias triaTtgulares

No capítulo 111 de j311 podem ser encontradas demonstrações alternativas para a
maioria dos resultados fundamentais da t.eoria inclinante usando categorias derivadas e o
teorema precedente. Não aprofundaremos muito nesta direção pois não usaremos ditas
l;écnicas neste trabalho, só mencionamos aqui os resultados fundamentais obtidos com as
mesmas.

Happel deu uma descrição completa de DÓ(.4), para Á de dimensão global finita.

Vamos agora incluir a classe de álgebras inclinadas numa classe maior. fechada sob o
processo inclinante.

Definição 1.3.3 Seja Q uma aÜaua ./i7zífa e comera sem ci7'cuífos oríeníados. Uma
á/geóra .4 é díZa inclinada iterada de tipo Q se e ísle zzma sequézzcáa de á/geZ,ras

,4 = ,4o,.41, - . , ,4. = tQ e uln.a sequência de módu/os ílzc/{narzÍes separaníes Z'X, para
cada t tü! que .A.: ::: ETtdA,.:'l'i--t -

Da propriedade dos módulos serem separantes segue que, se Q é uma aljava de Dynkin.
então uma álgebra inclinada iterada de tipo Q é necessariamente de representação finita.
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Analogamente, se Q é uma aljava euclideana. então uma álgebra inclinada lterada de tipo
Q ox-i é representação finita ou é de representação infinit.a mansa.

Também por 1.2.12 a. forma quadrático de uma álgebra inclinada iterada de tipo Q
é congruente à de kQ. Conseqüentemente ela é definida positiva (se Q é uma aljava de
Dynkin), semidefinida positi't'a de coposto l (se Q é uma aljava euclideana) ou indefinida
(se Q é uma .,ij-., s.l-gem)

Finalmente por 1.2.10 toda álgebra inclinada iterada tem dimensão global finita.

E natural se perguntar quando a recíproca de 1.3.2 é satisfeita, isto é, qual)do uma
álgebra tal que l)Ó(Á) = DÓ(#QI como categorias triangulares, é necessariamente inclinada
iterada de tipo Q Isto foi provado por Happel em l30), no caso em que Q é uma aljava
de Dynkin, e em 1291 no caso onde Q é uma aljava euclideana. No caso geral foi provado
poi Happel. Rickard and Schofield em [32j.

Teorema 1.3.4 Sela Q u71za a4jatJa. ./i7zi/a e cone#a sem cárc z íos orÍen/idos: e Á uma
átgebra. São equiuatentes:

(i.) A é iTtcli7iada i.t.el'üd.a. de t.{.po Q

liil A é iTtcli7taTite-coinclina7}te equivalente a kQ

fiii) Dbl.A) = Dt'l.kQ~l, como cat.egorias triangulares.

Segue do teorema que a classe de álgebras inclinadas iteradas é fechada sobre o processo
inclinante. Uma álgebra é inclinada iterada de tipo Q se e só se a álgebra oposta Á'p é
inclinada iterada de tipo Q.
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1.3.2 Alargamentos por ramos de uma álgebra mansa disfarçada

Nesta seção daremos a definição de alargamentos por ramos de uma álgebra mansa dis-
farçada e mostraremos que as álgebra inclinadas iteradas de tipo Q, onde Q é uma aljava
euclideana, são caracterizadas como alargamentos por ramos domésticos de álgebras man-
.. c H; cfn.ra'] n q

Assem e Skowroúski estenderam em [61 e [9] o conceito introduzido por Ringel em
[41] de ramos e alargamentos por ramos. Relembramos aqui esta definição:

Um ramo é um subaljava finita plena e conexa da seguinte árvore infinita com todas
as relações Õcr = 0 = aP

As flechas segundo sua orientação serão chamadas de flechas de tipo o ou flechas de
tipo /3. Um caminho formado só por flechas de tipo a (respectivamente H) será chamado
de um caminho de a-mechas (respectivanaente de caminho de 8-flechasl.

Seja .4 = #Q// uma álgebra de caminhos e ((2',/') um subaljava plena de (Q. /) com
uma fonte a. Então diz-se que Á é obtida de kQ'//' colando um rarllo de extensão(Q"./")
em a, se(Q",/") é uma subaljava plena de(Q,/) tal que:

i)QI, n Q: {«} , 01, u QB
ii) l é gerado por /', /" e todos os caminhos /3")' onde a pertence a Q: e acaba em a e

'r pertence a Qi e tem como fonte a.

Definimos dualmente a colagem de um ramo de coextensão.

Seja C' uma álgebra marlsa disfarçada com urna família tubular T com conjunto de
parâmetros PI(A'): e sejam Ei, .., E. simples regulares não isomorfos dois a dois como
C-módu]os. Para cada á de ] até n. seja /\': um ramo de extensão em a. e /\'l um ramo
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de coextensão em a:. A álgebra ('l-Fi, /(ll é obtida da extensão por vértice al colando
o ramo /fi em a!. Para J de l até 1?., CIZ.-, /l.:lÍ;: é obtida da extensão por um ponto
C'lXi, /t'ilÍ::fl.C,l com vértice de extensão aj colando /\'j em a,. Então B = C'jrí, /{ilL:
é chamada uma extensão por ramos de C' nos módulos Ei pelos ramos /\'{ para á de l
até m. Seja agora rl o único B-módulo indecomponível cuja restrição a O é E{ e cuja
restrição a /f{ é o único módulo cona suporte o caminho maximal não nulo com fim em a{.
Então IZ:, /{ÍI.B é obtida da coextensão por um ponto l-E:ll? com vértice de coextensào
al colando /{l em al , e para J de l até rz, ,:: IXI, /t'll.e é obtida de IX;llÍ::{ l.el. /t'llnl com
vértice de coextensão a; colando /\'l- em al?. Então .4 =i:;l IZI , /rlln é dito um alargamento
por ramos de C'.

Seja r. o posto de iÜ.. O tipo tubular n.4 é a família n., com a C Pi(k), definida
por

,'. )l: (o(-Kíl + o(Ã'l)l
.dieta

onde o(Ã'ÍI é a ordem de Ã'{.

Escrevemos só os lz. > 1 em ordem não decrescente

Diremos que lz,,{ é doméstico e que A é um alargamento por ramos doméstico, se n.,i é
um dos seguintes:(p,q),(2,2,rl,l2,3,3),(2,3.4),(2,3,5).

Um ramo truncado em a é uma subaljava finita, plena e conexo da seguinte árvore
infinita com todas as possí'i,eis relações da forma aP = 0

Num ramo l,runcado de extensão (respectivamente coextensão) a linha principal do
ramo é o caminho de o-flechas (respectivamente #-nechasl que acaba. (respectivamente
começa) em a.
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Seja C uma álgebra mansa disfarçada e EI , . . , E. simples regulares dois a dois não iso-
morfos. Se /t'l , - - , ]$.. são ramos truncados então a extensão por ramos B = Clr.. /file;.
é uma extensão tubular no sentido do Ringel [411.

A seguinte proposição resume o estudo da aliava de Auslander-Reiten de um alarga-
mento por ramos devido a Assem e Skowroúski em [9]. A descrição feita na demonstração
desta proposição será essencial na prova do resultado principal do capítulo 3. Para as
definições e construções de inserções por raios e por corados referimos o leitor a j411.

Na aliava de Auslander-Reiten de uma álgebra dizemos que uma componente D é um
alargamento finito de uma componente C se C for cofinita em 'D. Dizemos que uma
álgebra -B é um alargamento finito de uma álgebra d se mod 4 fol cofinita em mod B.

Proposição 1.3.5 Se d é um a/argamenÍo por ramos de uma á/febra mansa dzls/arcada
C, então sua aljaua de Auslündel-Reiten é obl,ida da aljaua de Auslander-Reiten de C por
inserções de raios e corados e depois alargamentos .finitos das componentes pós-projetiua,
pré-injetiua e dos tubos.

Dem. Seja Á um alargamento por ramos de uma álgebra mansa disfarçada C'. Descre-
veremos a forma da aliava de Auslander-Reiten I',.{ de Á.

Seja Ao = C', a aliava I'..:l. consiste de uma componente pós-projetiva P', uma com
ponente pré-injetiva Q e uma família tubular separante r formada por tubos T(À) com
À c p:lk).

Descreveremos I'.4 em vários passos já que(Q..{, /..{) pode ser obtido de(Qc;, /cl colando
um número Êxito de ramos.

i) Seja .4' = #Q://: a álgebra dada pela subaljava plena (Q', /:) de IQ.4, /,41 cujos
vértices são aqueles de C' junto com os vértices de todos os ramos truncados maximais de
1(2.4, /..{l nos vértices ai, . . , a, tais que existe pelo melros uma flecha a{ --, bi l $ i$ r
com a, g Go e bi C C,'o. O radical de cada projetivo irJdecomponível P(aÍ) l $ i$ r
tem um Ào-módulo simples regular como somando direto e consequentemente ,4: é uma
extensão tubular de Á' no sentido de Ringe] (ver [41]). Portanto I'..{- consiste de uma
componente pós-projetiva P: = 7', uma componente pré-injetiva Q: obtida de Q por um
número finito de inserções de raios e uma família tubular T: tal que T:(À) = T(À) para
quase todo À e T'(a) é obtido de T(a) por um número finito de inserções de raios, para
um número finito de a s.

ii) Seja .4' = #Q:/J'' a álgebra da subaljava (Q:, /') de (Q..{, /,.{l cujos vértices são

aqueles de Q' junto com todos os vértices de todos os ramos truncados maximais de
IQ..{, /,.{) nos vértices cl, . , ct tais que existe pelo menos uma flecha d. --, c, J = 1 , - . - ,Z
com d. C C'o e c, ( Co. O módulo /(cjl/soc/lc,) tem um .4:-módulo simples regular como
somando direto. Segue que Á2 é uma coextensão tubular de .4i . então I'..{2 consiste de uma
componente pós-projetiva P2 obtida de Pi por um número finito de inserções de corados,
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uma componente pré-injet.iva Q: = Q: e uma família tubular T2 onde T2(À) = T:(À) para
quase todo À e 7'21(.}) é obtida de T:(al por um número anito de inserções de corados
para um número finito de a s.

iii) Seja H:3 = ÊQ;//; a álgebra da subaljava plena (Q:, -r;) de (Q.4, /.41 cujos vértices
são aqueles de Q2 junto com os vértices de todos os ramos maximais em Q.,{ \ Q2 (com as
relações herdadasl colados nos ramos truncados considerados em i) por flechas com poços
nestes ramos truncados. Segue que os radicais dos novos projetivos estão na. componente
pré-injetiva de .42, que os novos .43-módulos tem seu suporte contido nos ramos e só existe
um número finito deles. Então I'.43 consiste de uma componente pré-injetiva Q3 sendo um
alargamento finito de Q2, uma componente pós-projetiva 7)3 = 7)2 e uma família tubular
r; tal que T;(À) = T'(À) para todo À.

iv) Seja Á' = ÉQ'//' a álgebra da subaljava plena (Q', /') de (C?.,{, /..{) cujos vértices
são aqueles de Q3 junto com os vértices de todos os ramos conexos maximais em Q,4 \ Q3
colados nos ramos truncadas considerados em i) por flechas com fontes nesses ramos
truncadas. Os quocieíJtes //soc/ dos novos injetivos / estão nos tubosl resulta que só
existe um número anito de novos ,44-módulos e o suporte deles está contido nos ramos.
A aliava I',a. consiste de uma componente pós-projetiva p'' = p'', uma componente pré-
injetiva Q' = Q3 e uma família tubu]al r' ta] que T'(À) = T3(À) para quase todo À e
r'(a) é um alargamento finito de T3(a) para um número finito de a s.

',')Seja Á5 = ÃQ'//; a álgebra da subaljava plena (Q', /;) de (Q,,l, /..!) cujos vértices
são aqueles de Q4 junto com os vértices de todos os ramos conexos maximais em Q..{ \ Q4
colados nos ramos truncadas considerados em ii) pelas flechas com fontes nesses ramos
trancados. De novo, //soc/ dos novos injetivos / são Á4-módulos pós-projetivos. Logo os
novos AS-módulos são um número finito e os suportes deles estão contidos nos ramos. A
aliava I'..{, consiste de uma componente pós-projetiva F's que é um alargamento finito de
P4, uma família tubular Ts tal que 7T = 7T para todo À e uma componente pré-injetiva

vi)Finalmente ,4 = #Q..{//..{ é obtida de Á' colando os restantes ramos conexos maxi-
mais de Q,.! colados rios ramos considerados em ii) pelas flechas com poços nesses ramos
truncados. De novo, //soc/ dos novos injetivos / estão nos tubos, os novos Á-módulos
são em número finito e seus suportes estão contidos nos ramos. A aliava I',4 consiste de
uma componente pós-projetiva P'{ = 'Ps uma componente pré-injetiva Q'{ = Q' e uma
família tubular T'â tal que TÁ(ÀI = T'(À) para quase todo À e T4(a) é um alargamento
finito de T5(a) para um número finito de a s.

Resumindo I',.{ e obtida de I'c por um número finito de inserções de raios e corados e
depois alargamentos finitos. n

O próximo exemplo ilustra a construção feita acima

)
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Exemplo: Na aljava as relações zelos tem sido marcadas por linhas de pontilhado
fino, isto é, a composta das flecllas envolvidas por uma linha pontilhada é zero. Seja .4 a
álgebra dada pela. seguinte aliava com relações:

Onde C é a álgebra de Kronecker. B é a álgebra mansa obtida pela extensão por
um ponto de C por um simples regular e a coestensão por um ponto de C por o mesmo
simples regular. A álgebra Á é obtida de B colando um ramo de extensão /\' em 10 e um
ramo de coextensão J\" em 3. As linhas pontilhadas grossas mostram os ramos trancados
maximais.

C
6 7

K
.'l l
'\\ \

K'

5

f.'''''.)~,
''"~bKT''

l l
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(il Seja d('l dada por

A componente pós-projetiva é igual à de C'. Os tubos são todos homogéneos exceto o
que contém o módulo M pelo qual é feita. a extensão, isto é

l

0

&
0

l l o
0

0
l l l

0

l
2 2 '!

0

0
1 1

l
0

2 2 :1
0

0
2 2 1

l

0
2 2 0

0

A componente pré ]njetiva é obtida da (-' por inserções por raios
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Seja Á(2)

2

A componente pré-irJjetiva é igual à da Á(:), todos os tubos sào homogéneos exceto o
de acima que resulta:

0 ]
F'i: illii l :! :l .o /2

/.
1 0
o o o o
D '00

0 0
o :] ] ].

'o :í
1 2 .2 :1

0 0
1 2 2 1 1 2 2 1

.w S..i
0

1 2 2 1
0 0
1 2 2 1

1 .1
1 2 2 '1

0 0
1 2 2 1

! 0
1 2 :2 1

Q 'l
0 2 2 !
,0 0

1 2 2 1 0 2 :2
0

1 2 2 0
0

0 0
0 2 2 0
0 0

a componente pós-projetiva é obtida da de Á(i) por inserções poi corados
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Seja .4(3) dada por

4

L
11

7"-"'lt

9

12

temos um alargamento finito na componente pré-injetiva de .4(2) e todas as outras
componentes não mudam. Temos que radF'(12) é pré-injetivo, por tanto:

Q

OQOIO : ;;€0011
o :! o ].

\

8

-....3. ':;---":.....' .:.i..:.:'.. .'..:- .. .'-. ..

0 0
o o 'l o

0 0

Seja .4(') dada por

l 11

12
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As componentes pós-projetiva e pré-injeti't,a. são iguais as de Á(3) e todos os tubos a
menos do não homogéneo que resulta ser uni alargamento finito do de Á(3)

P:: :: : -. ? : :g. .í,

0

o o o o o
0 0

R

0 1
1 2:2 1 0

0 0
l ! l o o

p:., 8 ' ' - '

b
1 2 2 .1 0

0 1
1 2 2 1 0

0 0
1 2 2 1 0
1 1

0'

b
1 2 2 :1 .0

1 1
1 2 2 '1 0 o 'l l .o o

0
0

b
1 2 2 0 0
l

0 0
1 2 2.1 0

'1

1 2 2 '1 0

1 0
1 2 2 '1 0

Seja agora Á(') dada por

.[
11

1.

O radical de /)(1 ) é pós-piojetivo por tanto a componente pós-projetiva de Á(5) resulta.
um alargamento finito da componente pós-projetiva de .4(') e todas as outras componentes
focam iguais as de l(41. A construção é dual a da Á(3)
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Finalrílente ,4(6) = .4 e o radical do /)(5) está no tubo não homogéneo, dualmente com
Á(41 resulta um alargamento finito no tubo de Á(5) e todas as outras componentes ficam
iguais as de ,4(s)

No seguinte teorema Ringel em [411 caracteriza as álgebras inclinadas de tipo eucli-
deano não disfarçadas de tipo de representação infinito como alargamentos por ramos
p ar ticulares :

Teorema 1.3.6 r8 nge/2 Cinza á/geóra B é uma ezte7zsão dome'síica por ramzos írurzcados
de uma ólgebra C mansa disfarçada se e só se é inclinada de tipo in$nito com uma
lfatt.a completa na contponente pré-iTljettua. Dualmente B é uma coe=tensão doméstica por
ramos truncadas de uma álgebra C mansa dis.forçada se e só se é inclinada com uma .fatia
completa na compor.ente pós-projetiua.

Em [7] Assem e Skowroúski num teorema semelhante caracterizam as álgebras incli-
nadas iteiadas de tipo euciideano de tipo de representação infinito como alargamentos por
ramos particulares

Observe que se Á é uma álgebra inclinada iterada de tipo euclideano ela é obtida de
uma álgebra hereditária H de tipo euclideano aplicando o processo inclinante um número
finito de vezes.

Teorema 1.3.7 rissem-Skolor07ísÃÍ,l Uma áZgeóra Á e' nc/irada ííerada de (ípo euc/{de-
ano de tipo de rep esentação in.anito se e só se é {sontorfa a um atar'gameítto doTrtéstico
de uma álgebra mansa disfal'çada em módulos simples regulares. Nesse caso o tiTJO tubular
de A é igual ao da átgebra hereditária H
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(l:apítulo 2

.zç conjectura de Roldán no caso .in

2.1 A conjectura de Roldán

No capítulo l apresentamos os pré-requisit.os básicos de teoria inclinarlte para atacar o
rlosso problema. Discutimos ]á como são as aljavas ordinárias de uma álgebra inclinada
e de uma álgebra inclinada iterada de tipo euclideano. Vamos agora a concentrar nos na
conjectura de Roldán.

Seja (2 uma aljava sem circuitos orientados que não seja um diagrama de Dynkin.

Conjectura 2.1.1 Sc.ja B uma áZgeb?a nc/irada iíerada de lapa de represerzíação ./iníío de
tipo Q, então existem sequências de Tnódulos {nclinantes separantes rl);....T... e álgebras
Bo,....,B., onde B. ::: ErtdB...T..\ com Bo -- B ,B. -- kQ e B..-\ de tipo de repre-
sentação finito.

Observação 2.1.2 Se T ó unz A-7rzódu/o ir2c/íman e separanÍe e B = End.47' e' de fÍpo
frito então A é de tipo finito.

Observação 2.1.3 7'orlas as á/febras J?{ cozlz. 2 # rlz 7zo e72u7zcÍado da conlecfura são de
tiPO Frito.

Isto significa que nossa álgebra pode sei ' aproximada" por álgebras de bpa finito
usando o processo inclinante, onde cada B:-módulo indecompor)ível é aplicado em um
Bi+t-módulo indecomponí'ç,el pelas equivalências de Brenner e Butlei. Observe que se a
conjectura for verdadeira e conhecemos bem as álgebras inclinadas de tipo finito teremos
um bom conhecimento das álgebras inclinadas iteradas de tipo anito.

No presente capítulo mostraremos que a corJjectura de RoldárJ é satisfeita no caso em
que .4 é uma álgebra inclinada iterada de tipo n« de representação finita. Isto significa
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que nossa álgebra ,4 pode ser api'oximada usando o processo inclinante, por álgebras de
tipo de representação finita onde toda a illformação essencial sobre a categoria mod 4
está contida na penúltima álgebla que aparece na sequência e a mesma é transmitida de
uma para outra pelas equivalências dadas pelo teorema de Brenner e Butler. A penúltima
álgebra resulta ser uma álgebra inclinada de tipo finito, desta maneira se conhecemos bem
as álgebras inclinadas de tipo -n« de representação finita temos um bom conhecimento das
álgebras inclinadas iteradas de tipo -n« de representação finita.

2.2 Algebras inclinadas iteradas de tipo .A«

No capítulo l apresentamos os resultados de Assem e Skowroúski caracterizando as alja-
vas das álgebras inclinadas iteradas de tipo euclideano de representação ii)finita. Nessa
oportunidade mostramos que as aljavas de tais álgebras correspondem a alargamentos por
ramos domésticos de álgebras mansas disfarçadas. Para as álgebras inclinadas iteradas
de tipo A«, Assem e Skowroáski conseguiram uma descrição mais minuciosa das aljavas
de estas álgebras. Eles caracterizaram l,ais álgebras em função de sua aljava ordinária em
[8]

Teorema 2.2.1 Í,4ssern-SÀ;ow70zísÉá2 Sela # um corpo a/gebíicamenZe ./ec/lado, c Á uma
k-álgebra de dimensão $nita: básica e cone=a. Então são equivalentes:

i)A é ama álgebTa inctin.ada iterada de t.ipo h«.

ü),'\ é isom«J. à átgeb« d« «!j«« KQ/i o«de « «tj«« (Q,l) .«ti.faz «' 'eg«i,«te.
condzçoes;

(R\jO número de .Rochas qlle chegam ou saem de um vértice é 110 má=into dois.

(RzjPara cada .fecha a. existe no mó mo uma .Fecha 13 e ulnü .Fecha l tais que a13 e
'lcx não l)erteltcen\ Q l.

(Rs)l é gerado por caminhos de COmpriTTteUtO dois.

(R4jPara cada fecha Q em Q existe to ntáziTno uma Pecha l3 e uma fecha -i tais que
aÍ3 e -la pertencem Q l

(Rs)Q contém unt úTtico circuito não orientado C.

(R6)O número de reEüções orientadas no sentido horário em C é igual üo número de
relações no sentido anil-horário em C.

(R IQ conto«: e:atamente «-+] ué«tãces.

Definição 2.2.2 H uma á/geb7'a qwe saf?ls/a-~ de rRiJ aíé rR71 se díz que satisfaz a
propriedade (R)
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Também em [81 Assem-Skowroúski mostraram que o fato da á]gebra ser de tipo de
representação finito se refiete numa condição adicional sobre a aljava ordinária:

Teorema 2.2.3 r.4sserJz-SAowr07ísÃI,l Sela Â a/geórÍcame7zie /ecÂado e ,4 uma Ã-(í/febra
de dimensão $nita, básica e canela. As seguintes condições sâo equivalentes:

i)A é uma átgebra iTlclinada iterada de tipo de representação limita de tipo A..
ii)A satisjlaz a condição (R) junto COTA a condição adicional:

IRB)Existe ao menos uma re\ação envolveu,do as Pechas de C.

Observe que se Á é urrla álgebra inclinada iterada de tipo A. de representação infinita
então por 1.3.7 ela é um alargamento poi' ramos doméstico de uma álgebra mansa dis-
farçada. Segue de 2.2.1 e 2.2.3 que 4 é um alargamento por ramos de uma álgebra A.
e que os ramos satisfazem a propriedade (-n]. Além disto, de [5] segue que tais ramos sã,o
álgebras inclinadas iteradas de tipo -n, para algum r

Definição 2.2.4 Z){~'erros que Hnz ramo de ezíe7zsão está colado externamente rzo cir-
cuito se é colado colllo na ligara da esqueT'da, OTtde Qc é a subaljaua quc contém ao circuito
e B é o ramo, e que esta' colado internamente se é co/ado corno na ./ígura da direíía,
onde Qc é a subaljaua que contéTn ao circuito e B é o rama

B
B

Observe que se J é uma álgebra inclinada iterada de tipo A« pela propriedade ( R) um
ramo de extensão ou está colado externamente ou está colado internamente.
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2.3 Observações sobre módulos inclinantes

Seja Q..4 uma aljava sem circuitos oriel-atados. Para cada poço zl em Q,,{ o módulo APR-
ínclínante associado é

r' ..,4 ©(i .:).Á
Observe que 7" é um módulo separante.

Assuma que a aljava (Q,/) satisfaz a propriedade (R) e que Z.k é o módulo APR-
inclinante associado ao poço á. Vamos descrever a aljava de B = End.47'' e mostraremos
que esta ainda satisfaz a propriedade (R). Denotaremos por .j* o vértice de QB correspon-
dente ao vértice j de Q,.{. O poço { se chamará ligado se é o ponto final de pelo menos
uma relação zero em Q..{, caso contrário se chamará livre. Estas caracterizações das alja-
vas de End.47'' foram feitas em l81. Já que no artigo publicado estas demonstrações não
aparecem com detalhes, optamos aqui por incluí-las para. a conveniência do leitor.

Lema 2.3.1 (Assim,-Skotoroáski) Sejam A satis.fazendo a condição (R), i um poço livre
enl Q,.\, B e I'' como acima. Então:

ijToda .Fecha j --, i em QA inda: u«« .Rocha á* -n j' em Qn.

ii) Toda .Reco« h --, j i,j :# i~l em Q..\ {,truz uma .flecha h' --* j* e« Qn.

üi)Tod«s «s .ftech«s em QB são e««t«mente d« fo«m« i) o« ü).

{u,1 ,4s re/anões em Q são ezafame7zíe fique/as de C?..{ \ {í} rásío ó, e: síe t ma re/anão

zero a* ---} b* ---} c' se e só se ezisZe urna re/anão zero a --} b --} c em Q.4, e estas re/anões
.formam unt conjunto mini nal de geradores em in)

Dem. (i) Para. cada flecha .j --, i correspondem morüsmos irredutíveis

/:'(á) ) ------, ,':P(i)
em mod Á. De fato. como P(í) é um módulo simples projetivo, temos que a sequência de
Auslander-Reiten que começa. em P(íl é dada por

o ---, P({) P(/) P(á)

de onde obtemos os morfismos irredutíveis acima. Aplicando Hom.4(T:.
sismos irredutíveis obtemos em mod B

l a esses mor

Pi.j* 'l = HorrtAI.Ti . Pi.j» ,.\ l.Ti , r- : PI.i'l'l p(i'l
o que induz uma flecha zl* --, J' em QB.

ii) Seja /! --* j uma flecha em Q,.{ com J # í, então existe um morfismo

Í : Pi*j'l
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em mod .4 que não se falara aLFa\'és de outro prometi'ç'o indecomponível. Logo .f induz
um morhsmo

.f* : PÇJ' ~i ----* P(h* ~i

em mod B. Se /* se falara através de P(a'l, a' # í*, então ./ = /* ®B 7" se falara através
de P(a). Contradição.

Se /* se fatora através de P(í") então / se fatora através de r': P(;). Por tanto existem

.ft : PI.j~i PÇ{)

e

.f, l r': PÇi )

tais que

Considere a sequência de Auslaílder-Reiten

0 -----* Pli) --!b Ol-:J::'(/) --=' r':/'lz) --, 0

Observe que /2t, # 0 pois t} é epimor$smo e ./:2uz{ = 0. Como Á satisfaz a condição
(RI então chegam no máximo duas flechas a í, e o ideal / é gerado por relações zero de
comprimento dois.

Se { é o final de apenas uma flecha então temos só um somando no meio da sequência
de Auslander-Reiten que começa em P(ã). Logo o morfismo ./2uu está associado a um
caminho "r que passa por .7 e ./2utl -: 0, o que implica que "} :: 0. Contradição com o fato
de í ser um poço livre

Se existirem duas flechas chegando em z teríamos dois comandos no meio da sequência
de Auslander-Reiten então

0 := /2uu -: ./'2ui'u1 + ./'2u2u2

Tais morfismos teriam associados respectivos caminhos

0 :: "l' -: ''l'l + "yu

Logo teríamos uma relação de comutatividade, o que é uma contradição ao fal,o de que /
é gerado por relações zero. Portanto

"1'1 :: 72 := 0

e ã nào é livre. Contradiçã.o. Segue que /' nào se fatora através de r'(;') e portanto existe
uma flecha /z' --* J' em QB.
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iii) Seja agora a' --* b* uma flecha arbitrária em QB.

Se a = i então existe um morfismo /' : P(b") que não se fatora através de
nenhum outro projetivo. Temos una morfismo

f = .f- ®n Ti : PÇb) PI.i)

que chega no extremo direito de uma sequência de Auslander-Reiten. Portanto pela
propriedade das sequências de Auslander-Reiten tal morfismo se falara através do termo
do meio da sequência que é projetivo. Segue que /* se fatora através de um projetivo, e
portanto b = / para algum / tal que existe uma flecha / --, í, e isto já foi analisado no caso

Se b = {, temos a' --' i" e existe um morHsmo não nulo

i )

f* : p(i*\

que não se falara através de outro projetivo. Temos um morfismo não nulo

/ jf' ®B I'i . v'" PI.i) ------, PI.a'l

Considere a sequência de Auslander-Reiten que começa em P(í)

o - --L ©.-: --= ,':p({l ----, o

então temos que /u # 0, pois li é epimorfismo e ./uu = 0, portanto i não é livre. Con
t . , H ; í; ,-.

Finalmente se a # {, 1) # 7 0 morflsmo

IÍ' : PI.b*'l ------. PI,a' )

não se falara através de outro projetivo. Segue que

f : PI.b'l -------* PÇa)

não se fatora através de outro projetivo, então existe uma flecha a --, b e estamos no caso

it')Precisamos mostrar que nào existe em QB uma relação com ponto inicial í". Supo-
nhamos que tal relação existisse. e que J* fosse seu ponto final. Observe que a condição
IR) implica a existência de no máximo dois caminhos em QB de á" a. .j*. De fato existem
no máximo duas flechas saindo de i*, já que existem no máximo duas flechas chegando
em { em Q..{ e todas as possíveis flechas saindo de á* são induzidas por flechas chegando
em z por !il}.

ii )
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Existe um caminho
{': --, k* --* --} J

'']

se e só se existe um passeio em Q.,{

i -- k --,

Já que de cada ponto em Q..â saem no máximo duas flechas distintas, pela condição
(R) não pode sair outra flecha de k. Então se existe outro caminho diferente de k para
j estes dois caminhos teriam em comum a primeira flecha e em algum ponto intermédio,
digamos t, existiria outro caminho começando em t e acabando em J diferente do anterior.
Temos então duas flechas saindo de Z, e uma flecha chegando em Z, logo pela condição
(R21 uma das duas compostas tem que estar em /. Segue então que um dos caminhos
tem que ser zero. Portanto só exist.e um caminho de {* para J" passando por A-'. Se existir
outro caminho de {* a J* deve existir necessariamente outro vértice /" # k" e outra flecha
á'' --, /* tal que dito caminho se fatore através de /'. Logo pelo mesmo argumento anterior
existe um único caminho de i* a J* passando por /*. Segue que existem no máximo dois
caminhos de {* a .j

Se existem dois caminhos de z' a .j', então não existe nenhuma relação de conlutal,ivi-
dade possível. De fato, já que existem dois caminhos de i* a J' temos que

#

dinlkH07nA ÇPI.j). %t.iPÇ1» = '2

Segue então que existem dois morfismos g] e g2 linearmente independentes. Considere a
sequência de Auslander-Reiten começando em P({)

0 --L Oi-./'(/l -& ,': P(á) ---, 0

Observe que ugl e ug2 são linearmente dependentes já que temos uma relação de
comutatividade dímkHon2Á(P(.jl, r''Plí)) = 1. Segue que og: = ,\ug2 para algum À C #.

Além disto g = gl -- Àg2 # 0 pois gl e g2 são linearmente independentes, e que ug = 0.
Então g se fatora através do núcleo de t, pela propriedade do conúcleo. Isto é: existe
./P(JI ----, Pli), ./' # 0 tai que g = u./. Contradição pois P({) é simples projetivo.
Similarmente se tivéssemos uma relação zero de i* a .j'. teríamos um morfismo não nulo

IÍ : Pi.j) ----* %l:#iP(1)

ta[ que u./ = 0 então ./ se fatoia peão núc]eo de u. Contradição. []

Lema 2.3.2 passem-Sko\orou.skil Seja A sat slazerLdo a coítdição (RI, { um poço ligado
em QA, B e T' como aci7na. Então:

ijToda Fecha h --, i ent QA i.aduz Urna .fecha {* --* }t' ent QB.
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ii)Toda relação de j a i em Q.4 i«'duz \luta Fecha j* --, {' em QB.

üilr.d« .H«ha h --, j Çj :# i) t«t quc «ão e«isto uma «t«ção zero h --* j --, i i.t'iuz
«m« #ech« h' + j* .m Qn, .. e«{st{.' «-«:« ..t«ção ze« h --, j --, i então «ist.m .H«has
h'" --, i' ----, j* em QB

iu) Tod«s as Pechas em QB são da fo«,,«a (i),(ii) o« (iii).

ujUm sistema miTtimal de geradores para IB é dado por relações zero da .forma a' --*
b* --, c* onde a --, b --* c é uma relação zero em QA e c # i, da Jovma h* --, i* --* j* onde
«ão «ist. c«minha de h p«« j .m QA e d« .fo«m« «* --* h* --* i' ;. «isto«m «[«çães
z«. a --, t. ---. j . h ----* j --, i em QA.

Dem. i) A demonstração é análoga à feita em 2.3.]-.

ii) Seja .j --* / --* í uma relação zero de .j até i. Se A' = radP(.j) então existe um

epimorfismo de P(/) em .Xr que se fatora através de r':P({) pela propriedade do canúcleo.
Por argumentos similares aos usados em ]5] segue que existe um caminho seccionar

P(/) - N - P(j)

o que irlduz morfismos
P(/*) -------» P(z:") -----. P( /*)

em mod -B onde o último morfismo não se falara através de nenhum outro projetivo.
Segue que existe uma flecha J* ---} {*

iiil Seja /z --, .7 uma flecha em Q,,â e ./' : P(.j) ---, P(bl o morfismo induzido. Temos
então ./' = #o«...*(T',/) : P(j*) ------, P(b"). Se ./'* se falara atr«és de P(i*), então
J

.f. : v': PÇI) -----* PÇh)

fz : Pi.j'i
Temos que ./:2 chega no extremo direito da sequência de Auslander-Reiten que começa em
P(i)

o --b ©.-.P(/) -= ,':P(i) --* o

Logo pela propriedade das sequências de Auslander-Reiten existe

g, : plll --- a/-ip(/)

tal que ./2 :: IPg2. Seja gl :: /lu; então

g gz = f: gz = ft.fa = j
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logo ./' se fatora através de um projetivo. Contradição com o fato que o morfismo ./ é
induzido pela fleclla /z --* .j. Portanto P(/zl 3 P(/) ou P(JI B P(/) pala algum / --* {. No
primeiro caso b = / erltão por [12] temos que gltl # 0. Por out.io lado

gitz :: /iuu :: 0

contradição. Então /'(.jl = P(/) para algum /, e temos uma flecha de J até {. Neste
caso gi # 0 é um morfismo não nulo que tem associado um caminho nào nulo de h em .j,
enquanto giu = 0, onde u é um morfismo não nulo que tem associado un] caminho não
nulo de ã em .j. Segue que temos uma relação zero

h ----, j ---. i

De i) e ii) segue que
h' - i' - j*

é uma relação zero em QB.

ivl Seja a* ---, b' «ma flecha arbit,ária em QB
Se b = ã temos um morfismo leão nulo

g : ,''P(;)

Se consideramos a sequência de Auslandel-Reiten que começa em P({)

0 ------, P({) -!--, Ü/-iP(/) -L ,':P(:l ---, 0

temos que gu # 0 enquanto que gutí = 0. Logo existe uma relação zero de a até á e
estamos no caso iil.

Se a = z: então existe um morfismo de ./' : P(b) que não se fatora através
de outro projetivo. Tal morhsmo .f chega no extremo direito da sequência de Auslander-
Reiten que começa em Plí), portanto existe um morfismo não nulo de g : P(bl -----»

®l-iP(/) tal que ug = ./. Já que / não se falara através de outro projetivo segue que P(b)
é um dos termos do meio da sequência de .Auslarlder-Reiten e então existe uma flecha de
b -..-* { e estamos no caso i).

Finalmente se a # { # b tenros um morfismo de P(bl ------, P(a) que não se fatora
através de outro projetivo. então existe unia flecha a --, b estamos no caso iii).

v) Se I' de a' a b* é um caminho em QB tal que ele não é induzido por um caminho
7 de Q..{, então ele se fatora atra't:és de í'. Isto é, "y' é a composta de .5* de a* a ã* e /3* de
i" a b'':

+
)
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Se a' # {* erJtão (5" = ('a* onde c' é um caminho de a' até /I" e o' é uma fecha de h*

a i'. Existe uma flecha de /z' en] zl* se e só se existir uma relação zero

em cy,,4.

Se b' # ;* então /3" = Ó*n* onde d* é uma flecha de í" en] .j" e a-' é um caminha de J*
em b'. Existe uma flecha de á* --, .J* em QB se e só se existir uma flecha de j --> á em Q.,l

Então se a" # {* e b* # á*, 7* se fatora através em Qa de

n --"'+ t --+ ]

onde existe uma relação zero em Q..{ b --, J' --, i e uma flecha J' -9 {.

Claramente toda relação zero de Q..{ que não passa através de um caminho mencionado
induz uma relação zero em QB.

Afirmamos que .j # j' se e só se h" ---} zl* --, .j* é uma telaçào zero em QB.

Já que se .j = J' temos por ii) um caminho seccioílal na al.lava de Auslander-Reiten de

+

Á

P(.j) - p({) ... -----. R(.j)

onde R(.j) é uin somando do rad P(h) tendo S(.j) como topo.

Já mostramos que isso induz um morfismo não nulo

p(j* ) ------. pçi* ) ---, pth' )

isto e, um camin.ho nao :nulo
+

h.* - i* - j

Se j # J' a composta /'(.j') ----, P(b) deve ser zero já que ela se fatora
através de f?lll. Sejam

f : pi.j' ) ------* ','' pi,{)
e

g : ,'' p(i) -------* p(AI
então

v'' PI.i) -!!-, radPÇlt ) --= R(j) --L «adPÇh~l -!!-, Pl~h~l

onde n e i são a projeção e a inclusão respectivamente sobre o somarJdo R(JI, temos que
g -- g\g'z.
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Se g./ 74 0 então glg2./ 74 0 e portanto gz./' 7é 0 temos

«: : F'(JI --* R(j)

um epimorfismo e
g,.f : ptj' ) ---, R(j )

Já que P(.j') é projetivo temos um morfismo

$ : ptj' ) --, pl.j)

tal que n-lÓ = g2/

Segue que gl a-i $ = glg2/ - g./' e portanto g/ se fatora através de P(.j) o que contradiz
o fato que tínhamos uma flecha de Ã ---} j . Então g/ = 0 e portanto temos a relação zero
em /z.* ---+ 7l* --} j* em QB.

Suponha agora que exista. em Q,.{ uma relação zero

« ---* t« --, j

seguida de outra relação zero
h --, j --- i

Mostraremos que existe uma. relação zero

a* --, h* -.-, ã*

em Q,a.

Vamos ver que #om.4(r':Plí), P(a)) = 0. Considere a sequência de Auslaílder-Reiten

o ---* P({) --b ©.-:P(/) --b ,':P({) ----, o

Se existir um morüsmo não nulo

g : '.''P(í) ------* P(«)

g # 0 então gu # 0 pois u é epimorfismo.

Já que a --.* b --, .j é zero em Q..{, então Hom.,{(P(.j), Pla)) = 0. Logo existe j' tal que
temos uma flecha .j' ----* í. Segue que u = (tJI,uz) onde u2 : P(.j') P(íl, portanto
temos

gu2 : PI/') --, P(a)

tal que gu2 # 0. Segue que Q,.{ contém um circuito

« --, t« --* j ---. i



a --+ J --+ z

com duas relações em sentido horário. Logo deç'em existir duas relações em sentido an-
tihorário pela propriedade (R). Portanto morre.,{(r'(J'l, P(a)) = 0. Contradição. Segue
que Hom.,{l'.':P({), P(«)) = 0 portanto temos a relação zero «' ---, Ã* --, á* --* em QB.

Seja agora
8" : a" --* --+ z

+

uma relação zero minimal em QB então (5* = a'n' onde cv' : 4' --* i* é uma flecha então
existe uma relação em Q.4 e existem flechas /z" --, {* --* .j* em QB.

Já que éi* é uma relação zero então Ho??za(P(ã'), Pja*)) = 0 e existe um caminho

a' --, ...h' --* i* --, j'

Portanto Mama(P(J*), P(a')) = 0. e consequentemente Ho«-.,!(/:'(.J), P(a))
daí que

0. Segue

a ---} , . ' '---} /z --'-+ ?

é uma relação zero em Q,.{. Do fato de Q.,{ satisfazer a propriedade (R) segue que o
caminho de a para /t na relação é uma flecha, e então temos

a --* }t. ---- j

Portanto
'

Ó

Logo se -5* é zero e acaba em !*, temos que ó* = a' ----} /z* -.-+ í* onde existem relações
« --, h --* j e h ----* j --- i em QA.

Vejamos agora que estas são as únicas relações possíveis.

é uma relação zero em QB mininaal, precisamos ainda considerar os seguintes dois casos
se a* = !* ou a* # * e b' # i*

Se a* = z:* já que '* é uma relação zero temos que H.mB(P(b'l. P(i')) = 0

'')' = n' a

onde a': á* --, .j* é «maflecl:a, e«tào H.mB(P(ó*l, /'lj*l) # 0. Logo Hom,.{(Plb),PI.j)l #
0, isto é, existe

ó : PÇb) -----. Pi*j~i

tal q- çó # 0. Como Ho«IB(P(b*l,P(í*)l = 0 temos q«e HonzÁ(P(bl,,''P(fll
Considere a sequência de Auslander-Reiten

0 ,:) --L 81..P(/) --L ,':P(Í)
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temos por um lado que z;Ó = 0 já que H077z.4(P(b), r': P(z1)) = 0. Então pela propriedade
do conúcleo existe q) : Pló) --, P({) tal que uõ = Ó e portanto <) / 0. Absurdo pois P({)

é simples projetivo. Segue que não existe nenhuma relação zero começando em í

Seja '* : a' --* . . . --, b" com a" # {* e Z)* # á" e induzido por um caminho de (2,.{. Logo
1* se fatora através de h* --* {" ---., .j" onde existe uma relação zero h --, j --, í em Q.4

+

'y : a -'-'}

Temos que o correspondente morfismo

Ük
---, h* ---* i* ---, j' --, -...-} b':

-----, p(j) ,''p(í)
tem composta zero. e induz uma relação zero

P(z,) ; ; P(a)

a --+ --:, }t --* j --* ---> Ó

em Q,.{. Já que existe a relação zero

h ---. j --, i

e (2.,l satizfaz a propriedade (R), então Z) = j, e como pela mesma propriedade /} ---, J não
pode ser parte de duas relações pela esquerda temos que a relação tem comprimento dois,
portanto existe a relação a ---} /z ----} J em Q.4. Segue que existen] as relações a --* /t --} J
e h --l J --* í em Q.,!. Logo existe uma relação a' ---+ /t* --} 7l'' em QB. o que contradiz a

minimalidade de I'*. Mostra-se da mesma maneira que em 2.3.1 que não existem relações
de comutatividade em QB, então essas são as únicas relações possíveis. n

Proposição 2.3.3 Se ,4 sa l!/az a propz'Íedade rR) e Z'X é o módtt/o ÁPR-inc/zlna7zÍe
associado ao poço i, Calão B = ETid,4T' também satisfaz a propriedade (R).

Dem. Observe que QB contém exatamente um circuito não orientado. De fato se C
é o único circuito orientado de Q,.{, argumentos combinatórios mostram que os vértices
associados aos vértices de C' também formam um circuito não orientado Qn, tanto se o
vértice { pertence a C', quanto se ele não pertence a C. Devemos ver que não se forma
outro circuito orientado em QB. Se este for o caso o vértice i* também pertence a este
circuito. Agora sabemos que toda flecha que sai de í* é induzida por uma flecha que chega
em {, e se existe uma flecha chegando em !' ela é induzida por uma relação zero que acaba
em ;. Em todo caso temos que o novo circuito orientado provem de um circuito orientado
em (2..i. Portanto só existe um circuito nào orientado em QB. Observe também que /B é
gerado por caminhos de comprimento dois. Se uma das relações zero h" --} í* --, .j'' em
QB que não provém de uma relação zero em Q.4 está no circuito em C?B então existe uma
relação /z --, .j --} { em Q.,! e uma flecha J' --, i. Como /z.' ---, í' ---, J * está no circuito
existe um passeio em QB de h* a j'* que não passa por 7l' e este passeio por 2.3.1 e
2.3.2 é induzido por um passeio em Q.4 de /t a J' que não passa por z Então o número
de relações orientadas em sentido horário é igual ao número de relações orierltadas em
sentido anel horário. As outras relações se verificam facilmente. []
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Definição 2.3.4 a) Se l.4,r, B) é uma Zc17za {7zc/i7tanZe, diremos que B é obíída de Á
aplicando o módtz/o ir2c/ána7zíe T

b) Daremos que ó módu/o á7zc/ínanfe T d dado poz' uma composta de módulos
APR-inclinantes, se ap/ícar T é equipa/erz/e a ap/içar uma sequénc a módu/os ÁPR-
nc/ nanfes.

Corolário 2.3.5 Sela .4 uma áZgebra safes.fazendo rXJ, e 7',4 uma composta de mzódu/os
APR-inclinaTttes. Então EndAT satisfaz a propriedade (R).

Usando as técnicas desenvolvidas em ]3] mostraremos nos lemas seguintes que os
módulos envolvidos são compostas de módulos APR-inclinantes.

Seja e = }:Í.o e: uma soma de idempot.entes ortogonais e primitivos, tais que eo.4
é um ,4-módulo simples projetivo. Se .Ai = Erzd,.{Tl01 onde real é o Á-módulo APR-
inclinante associado ao vértice 0. então e] Á] é um simples projetivo de Á] . Indutivamente
se .4{ = End.a..: rli-- 11, onde rli -- ll é o .4Í.:-módulo APR-inclinante associado ao vértice
í -- 1, temos que eiA{ é um simples projetivo de Á{. Temos o seguinte lema:

Lema 2.3.6 Seja e = EI.oe. gonzo acílna. e se.ja T,4 = r-:e,4 © (l -- e).4. Então T,.l e'
tLm módulo inctizante que é aula compost-a de módulos APR-inclinantes

Dem.

Seja B = End,.{T e seja

rlol .oÁ © (l - 'o)Á

rlol é separante pois
.r(rlol )

'r(rloll in 4 \ {...4}
Então

r c'rlrloll= ylrloll
pela equivalência #07n..{(Tl01,

Definimos
Á. = E;rzd.,{Tl01

r,l: .,««(rlol,r)
Portanto

E7zd..{: T' = #onz..!.(Ho««,,.l(rlol, rl, Ho«?,4(rlol, r)) = Hom..{(r, r) = É;nd..{r = B
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Observe que T,.{. tem apoia o primeiro somando projetivo, isto é

H0171,.{(Tl01. r':COMI = P!.

então rl: tem / -- l comandos nào projetivos

Indutivamente se .j < / -- l

,4, a..*,..rlJ - il

rl.jl = ej.4j © ( 1 - ej)Áj
n, = H'm,.*,., (rElI, rj':)

temos que
rlrljl) = y(rl.jl)

Observe que .r,â, tem / -- (.j + 1) somandos não projetivos e

En,dA.T' = B

Se J = / - ]
r;l, = rl,T.l, .. ..l/l

já que 7'Á.... tem / -- (/ -- 1) = 1 somando não projetivo.

End.4..: Ti- l

Portanto aplicar T é equivalente a aplicar uma sequência de naódulos inclinantes se
parentes rlol,rjll,.....,rl/l sobre as respectivas álgebras .4. tais que

Á: = End.,!..: rlí -- il

Logo T é a composta de / + l módulos APR-inclinantes. 0

Lema 2.3.7 Seja S uma .fatia completa com um número jiTiito dc predeccssore.s e sem
circuitos o«ie«.t«dos e,«t« seus p,'edecesso«s. Sej« r o módulo da fatia S: e«-tão elc é u«
módulo incíinante que é composta de módulos APR-inclinüntes.

Dem. Seja
7 ,*

o m(5dulo da fatia S. Já. que S tem um número finito de predecessores então cada 7'({l
está na órbita de um módulo projetivo, isto é:

r(ál = ,'''p(..)



então
7'4 = 8:::::,'''P('{)

Seja
rjll.,{ = r'' P(sl ) © ©,#lP(sjl

Observe que
,''' ]:'(.bl c 'r(rlil)

para todo k = 1..., n. Sejam

r: o«*..:-(rElI, 7')
e

B = EndAT = EndA:T
onde

Á. = /:nd,.{rlil
1...., rÉTemos que para k = 2.... n, j

r'H07n,.{(rlll. r''*P;*) 3 H.,n,.{lrlll, .'''*' P(skll

De fato, observe que r''-r',* não tem predecessores injetivos pois é um módulo da fatia
completa .S. Logo Hont,.:l(1)Á,r'"Ps*) = 0, e portanto pdr''*Ps. $ 1 ('''er j411. Por
outro lado temos que r''*P,ü pertence a 7"(rjll). A afirmação segue da observação de
[411 no üm da página 17. Então

r'*H.m,4lrltl, ,''»/:'(sk)) = Ho«.4(rlil, p(sk)l = e*
Portanto

,''p'* = Ho«..4(rlll, r''*P(sk)) = T:(A)
onde k = 2...., n. Para Ã = 1 temos

,-h'-')C. - ,-k,-')Ho««(rlll, ,-:p(s:)) = Hom,,llrlll, ,-''p(':)l r'(ll
Conseqüentemente

T* l.k ) = r''' P:.

para b = 2...., n. Além disto,
Ti(1) = r'('' '1)P:l

Seja
rElI..*: = ,'"p:, oi#. i::':('{)

então

a: c h:(rlll)
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e

então

rli: '",*:(rlll,r:)

rl:(i) -up:(':)
e

para k

-Q,(k) p:('*)
2..., n. Indutivamente temos que

J,, = E'71d.4,. -tZ'jll

e

tal que

H.m«,: (rlil, r:)

r],. (i)
e

r.À,:(k) '''p'' (s*l
Seja agora

rl21..*,. = ,''p':(',1 8.#2 p''('il
Á,:+l = End.,{,. rl21

a'-.. «,. (rl21,z:)
Assim sucessivamente aplicamos r2 vezes o módulo APR-inclinantc associado ao vértice
s2 sobre as respectivas álgebras até obtermos

e

Ár[+r2 = /1'nd'4,:+,2-] 7'l21

Sucessivamente aplicamos r: vezes o módulo APR-inclinarJte associado ao vértice s: sobre
as respectivas álgebras até obtermos

''l'1+'2+ . +« -l 7'lnl.4,i+,2 +. .+" -i

B = End.,I,:.F .F,..:T" = End..{,..t .F,...TIZI
Então /3 é obtida através da aplicação I'l x-ezes do módulo APR-inclinante associado ao
vértice si, a aplicação I'2 vezes do módulo APR-inclinante associado ao vértice s2, assim
sucessivamente até aplicar r. vezes o módulo APR-inclinante associado ao vértice s«.
Logo aplicar 7' é equivalente a aplicar uma composta de módulos APR-inclinantes. os
quais sào separantes. []
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2.4 Álgebras inclinadas de tipo À«

Roldán em 1421 classificou as álgebras inclinadas de tipo Ã« dando as possíveis aljavas
para elas. Já que a prova origina! de Roldán é de difícil acesso nós damos aqui uma prova
do mesmo devida a Assem e Skowroúski a qual foi recebida em comunicação privada.

Teorema 2.4.1 rf?o/dárzJSe.7a ,4 uma á/febra ánc/irada gerada de Zápo }4.. E'7zt(io ,4 é
i,«ct{,«ada se e só se A é isomorfa a ul«.a álgebra de caminhos kQ/i onde a alia a (Q,l)
nâo contém como subaljaua plena nenhuma das seguiittes aljauas ou suas duais

«)

bl
t-2 t-] t

onde e 2 estão rzo Gare á o

.) . -.- '-\

t-2 t-! t

07zde 0,1 e 2 estão lzo círcuíío

t+

d)

t-2 t-l t

onde todos os vértices de \ até t estão no circuito

Antes de apresentar a demonstraçã,o do teorema de Roldárl. relembramos aqui a se
guinte definição que será utiliza.da. na prova do mesmo.

l)efinição 2.4.2 a) Para unz ,4-112.ódtz/o iízdec07np07zít e/ leão p7'0.jefiuo Z, corzsidezemos a

sequência de Austandel-Reiten

o -----, x - X -----.* z ---* o
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onde todos os Yi sâo iTtdecomponlíuei.s. De$niínos a' (Z~l = n

õl a' taxi é igual ao supreTn.o de a' l.Z) colrl Z iTtdecompoTtí ei Ttão projetiuo

Dem. Se Á é uma álgebra inclinada iterada de tipo de representação infinita de tipo
A. ela é um alargamento por ramos doméstico de uma A., m $ n por 1.3.7. Se a
aljava (Q,.{, /..{) de Á não contém nenhuma das subaljavas acima ou suas duais, é fácil ver
que Á é uma extensão por ramos truncadas de uma .4., m $ rz. Segue de 1.3.6 que Á
é uma álgebra inclinada de tipo /in. Reciprocamente, toda álgebra inclinada de tipo de
representação infinita de tipo A« é , de novo por 1.3.6 uma extensão por ramos truncadas
ou uma coextensão por ramos trancados de uma álgebra hereditária de tipo .4«. Então é
claro que (Q,.i, /.4) não pode conter nenhuma das subaljavas acima.

Assumimos agora que Á é uma álgebra inclinada iterada de tipo de representação
finita de tipo n«. Já que o número de relações no circuito C' em sentido horário é igual ao
número de relações em sentido anui-horário, argumentos combinatórios simples mostram
que se ((2.4, /..:il não contém uma subaljava plena da forma (a), então nào contém nenhuma
das subaljavas plenas da forma (b), (cl ou (d) ou suas duais. Então assumimos que .4 é
inclinada e contém uma subaljava plena da forma ja).

Observe que Á está nas condições de ]44] pois é de tipo finito e satisfaz (al. Logo
os d-módulos indecomponíveis sào unicamente determinados por seus suportes, todos de
tipo Á,. Usando o fato que existe ao menos uma relação envolvendo os vértices de C'
obtemos uma contradição aplicando uma construção similar à aplicada em (2.1) de [1]
para mostrar que uma álgebra inclinada iterada de tipo Á, não pode ser inclinada se
contém uma aljava de tipo (a).

Reciprocamente, assumimos que Á não contém, uma subaljava plena da forma (a).
Afirmamos que I'..{ contém uma fatia completa. Por }lipótesc, existem rlo circuito C'
duas relações consecutivas em direções opostas, e portanto necessariamente existe uma
fonte { em C' entre os pontos iniciais destas relações. Claramente o radical do projetivo
indecomponível P({) consiste da soma direta de dois módulos uniseriais .v(.jl l e v(.j2).
Sejam S(.ji ) e S(.j2) os seus respectivos topos.

..;:'HÉ
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}.7'BI'

j

n22

Observe tan-tbém que não existe ramo colado em {. Já que pela condição (RI este seria
necessariamente colado externamente e isso é impossível por nossa hipótese. Denotemos
Á, a álgebra definida pela aljava Q..{ \({) cona as relações induzidas. Pelo teorema principal
de [1] ,4{ é inclinada de tipo -n«. Afirmamos que M(.ji) e À/(.j2) considerados como .4{
módulos pertencem a diferentes órbitas em I',!. . Isto implicará nosso resultado. já que por
l21 existe uma fatia completa de tipo Á« que contém M(.jl ) e M(.jul. Como estes sào os
somandos indecomponíveis do radical de P,.{(í) só precisamos adicionar este projetivo para
obter uma fatia completa de I'..{ de tipo .n«. Para provar que M (.j,), r = 1, 2, pertencem
a uma órbita do bordo construímos estas r-órbitas usando o método descrito ao final de
[44] do qual segue que a'(N,] $ 1 para todo Ar. na r-órbita de /W(.j,]. Por outro lado, o
suporte de A', está inteiramente contido no passeio entre .j, e rii, ,(ver figura), e os ramos
colados nestes passeios. Em particular. as duas órbitas do bordo sào distintas. Isto acaba
a prova. [Ja
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2.5 A prova da conjectura no caso a-.

Teorema 2.5.1 Sda .4 ama áZgebra ínc/irada íferada de íÍpo A« de repz'eserzíação ./i-
mita. Então existem sequências de módulos {ltclánantes separantes To. . ,'r'. e álgebras
'4o, - . ,Á., país que Áo = Á, ,4« = k.n., Á{ = End.,!..:T-l e Á«-i e' de 7'ep7'ese7ztação

$-«{t«

Dem. Seja ,4 uma álgebra inclinada iterada. de tipo À. de representação finita. De 2.2.1
e 2.2.3 segue que a aljava C?..{ satisfaz a propriedade (-R), e consiste de um só circuito dão
orientado ligado pelo menos por uma relação, junto com alguns ramos /\'i, cada um dos
quais é a aliava de uma álgebra inclinada iterada de tipo n, ,ver [5]. Isto é, Q/*, é uma
subaljava plena e conexo da seguinte árvore infinita com todas as relações aÕ = 0 = /3a.

Cada ramo é ligado ao circuito num único ponto b que chamaremos a raiz do ramo,
isto é existe uma flecha ligando b com a ou existe uma flecha ligando a com b

A prova será feita em oito passos

Os passos de l até 4 aparecem em l81 na demonstração do teorema 1. Para maior
claridade vamos relembra-los aqui.

1 1 Neste passo vamos re'K'enter todas as flechas de maneira que todas elas apontem para
o circuito. Em cada ramo faremos indução na distância de cada poço ao circuito. No caso
em que o poço é uma ponta, então só tem um vizinho então o módulo APR-inclinante

r' = ,':.o.4 © 1] - eol,4

é tal que seu anel dc endonlorflsmos E7zdTo ainda satisfaz a propriedade (RI por 2.3.3,
mas 0* não é um poço em ErzdTO. Indutivamente podemos assumir que o poço está no
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meio do ramo c que Q,.{ tem a seguinte forma

onde QC contém o circuito e todas as flechas de Q',Q" apontam para o poço 0 pela
hipótese de indução. Aqui Q' e (2" podem ser vazios. Observe que Q' contém uma
subaljava plena conexo / ---+ - - - ---., í + 1 --} í que é maximal com a propriedade de não

conter uma relação zero. Nesse caso a. mijava de Ausiander-Reiten de I'..4 de Á tem a
seguinte forma:

P(/)
,-:P(/)

P(í) ,':P({)

p(ol ,':P(o)
P(c)

Seja . = Xl:. .i e seja

r. - ,':.,4 © (1 - .),4
Erltão e está nas condições de 2.3.6, e portanto T,:! é um módulo inclinante separante
e é uma composta de módulos .APR-inclinantes. Logo, por 2.3.5, E7zd,.{T satisfaz a
propriedade (R) e não tem poço s' no ramo contendo 0* cuja distância ao circuito seja
maior que a distância de c' ao circuito. Observe que o efeito de aplicar 17.,â foi reverter
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todas as flechas de 0 até /. Depois de aplicar est.e processo en] cada ramo todas as flechas
apontam para o circuito.

Collseqtientemente os ramos estão colados no circuito de alguma das seguintes manei-
ras

B

pela propriedade (R), isto é, externamente ou internamente.

2) Neste passo vamos tirar todos os ramos colados externamerJte entre duas relações
consecutivas e em direções opostas no circuito. A aljava de H tem de fato a seguinte
forma:
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onde temos assumido que não existem relaçC)es zero no circuito entre os pontos médios
z e J. Observe que Q. e Q. podem ser vazia,s e podem ter ramos colados externamente em
pontos no caminho

zo : { -.-* Í -- l .j - l -- .j

Observe que to deve conter pelo menos um poço 0 que não é raiz de um ramo pela
propriedade (R) (especificamente (Ri)) Por outro lado, C?i e (2, contem respectivamente
subaljavas plenas conexas

/{ --, --} i + 1 --...} i

/, --, . - . ---, .j + 1 --, j

que são maximais com a propriedade de não conter relações zero. Seja /7 a álgebra
hereditária de tipo Á« dada pelo seguinte alja.va de (2.4:

e

/i ---- -...+ í .....-} í -- l --* o -- . . ..j - 1 - j- --/,

Assumimos agora que existe um ramo QÕ colado externamente ao circuito em to.
Podemos supor sem perda de generalidade que nenhum outro ramo é colado em m entre
a raiz do QÓ e o poço 0. A aljava Q.4 tem a seguinte forma:

0

Se R = ,«dP(«l e«tã. /? = Slõ) se c --, b ou n

casos o suporte de R está contido em Qn.
p(ól/p(al sc b ---+ c: em ambos

64



Então por uma propriedade das á]gebras ]lereditárias de tipo A«,. ver [lO] e [27], R
pertence a um dos bordos em I'n. isto é, pala todo módulo da forma r:R: z C Z: temos
que Q'('.;R) $ 1.

p(j
P(c

P(b

P(

P(b)/P(q(j)

Então pejo Lema 3.] de ]2]. existe uma fatia completa em I'm contendo ambos R e
um módulo projetivo no bordo oposto de FX.

Seja T; o módulo da fatia considerado como A-módulo e seja

7'« 0 a.ÉQ.P(/)

Por 2.3.7, 7b é um módulo inclinant.e separante que é composta de módulos APR.-
inclinantes, logo /çnd7h satisfaz a propriedade (R) e apagámos a relação zero de ponto
médio b. De fato o radical de P(al é P(b)/r'(d) ou S(b), em qualquer caso pertence a
um dos bordos e pertence à fatia completa. portanto não pode ter relação zero de a até
d de ponto médio b. Observe que o ramo QÓ é transformado em outro ramo que deve ser
coçado ao vértice { ta] que R = r''P([). Neste caso { = /i ou t = /,, portanto o ramo foi

colado ou no ramo Q, ou no ramo Qj. Desse jeito tiramos todos os ramos colados entre
os pontos médios { e J.

3) Neste passo '''amos tirar todos os pares de relações no circuito a menos de um, para
garantir que a álgebra continue de tipo de representação finito.

Voltando a situação onde não existem ramos colados externamente em m entre ie .j.
Nosso próximo objetivo é apagar simultaneamente as relações zero com ponto médio á e
J respectivamente. Considerenaos de novo a álgebra hereditária H dada por QH

ti--*...--,i--,i-- l-...j--'i --j. -- !,

Observamos que os módulos S(í) e S(.j) são somandos dos radicais de P(71') e /(J') respec-
tivamente, mas como anteriormente S(zl) e S(.j) considerados como H módulos pertencem
a bordos opostos em ]'n então I'.a rena a seguinte forma:
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Seja iq a fatia completa em I'H contendo ambos S({) e S(J ), ver [2], considerado como
Á-módulo e seja

r,.{ o üigQ.p(/)
Então lr',{ é um módulo inclinante separante que é composta de módulos APR-inclinantes
pelo lema 2.3.7. Então End7',.{ ainda satisfaz a propriedade IR). Já que S(íl e S(jl são
respectivamente somandas do radical de /:'(í') e r'(J' ) apagámos as duas relações zero com
pontos médios { e .j e incorporanaos as subaljavas plenas e conexas

/i --} . . . --., { + l

dentro do circuito. já que S({l t = i,.j pertence à órbita de P(/t) t = í,j.

41 Neste passo tiramos todos os ramos colados externamente que restaram com as
mesmas técnicas usadas em 2).

Nos passos 5), 6), 7) e 8) vamos reduzir os ramos restantes a .4, linearmente ordenados
para algum r. Usaremos o fato de que cada ramo é uma álgebra inclinada iterada de
tipo .4,, essencialmente os módulos inclinarJtes utilizados aqui são os mesmos que os
uti[izados por Assem e Happe] em [5] para reduzir á]gebras que sendo árvores satisfazem
(RI l,(R2l:(E3).(R4) a Á, linearmente ordenados para algum r

e

--* .j + l/j --*
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5) Neste passo vamos colocar t.odes as flechas apontando para fora do circuito. Observe
que só existem agora no máximo dois ramos colados internamente. Colocar todas as
flechas apontando para o circuit.o como em 1 ) se for o caso de ter aparecido un novo poço
em algum ramo. Reverter todas as flechas usando o módulo inclinante formado pelos
projetivos, isto é. calculando a álgebra oposta. Agora todas as flechas ficaram apontando
para fora do circuito.

61 Neste passo vamos produzir uma ponta não ligada em cada ramo. Em primeiro
lugar vamos detectar todos os poços do ramo. Observe que se a é um poço de um ramo,
então ele é uma ponta, pois não pode ter a, seguinte situação:

'--+ .a '<-

Já que todas as flechas do ramo apontam para fora do circuito e existe um único
circuito em Q..:!. Se a é um poço ligado, então temos

Tomamos T = 7'lal T-'P(a) a aj;.:«P(JI. Então 1? = E'nd,4T é da seguinte forma

Q'

b*

onde nào existe nenhuma relação c' --, a.' --* ó'. Já que existe uin caminho em (2,4 de
c para b por 2.3.2.
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Se existe uma fecha em (?' incidente em b . ela tem que estar saindo de b, já que todas
as flechas apontam para fora do circuito. Neste caso b* não é agora um poço pois tem
uma. flecha de b* --, d*. Se não existe flecha em Q' incidente em b então b* é um poço
não ligado, pois se tiver uma relação acabando en b* deveria tei outra relação acabando
en a. De fato, se não existe flecha incidente em Q', existe só uma flecha chegando em
ó. Se existir uma relação zero acabando em b', esta deveria ser da forma d" --, a' --l b*
Nesse caso teríamos uma flecha de d* ---, a' em QB. e portanto teríamos outra relação
zero d --+ e --} a em Q..{, mas isso é impossível pois a é uma ponta e só existe uma flecha
chegando em a. Observe que todas as flechas em Q' estavam apontando para fora do
circuito e continuam desse jeitos então em QB todas as flechas continuam apontando para
fora do circuito. Repetimos o processo com todos os poços ligados.

7) Neste passo apagaremos uma a uma as relações nos ramos. Já não existem poços
ligados na aljava Q..{, todas as flechas continuam apontando para fora. do circuito. Agora
se existe uma relação no ramo, ela não é extremal.

Observe que em Q" as flechas saem de Z).

Podemos supor que ern C?' não existem relações, já que podemos tomar a primeira.
relação começando em um poço. Agora todas as flechas estão apontando para fora do
circuito, então nào podemos ter em Q' a seguinte situação

Peia propriedade (#l deveria haver uma re]ação, então C?' é um Á. linearmente orde
nado.
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a ---} - . . ---.> . - - ---} . . . ---} d

Então t:emos

d

Sejam d E considere /7 a álgebra hereditária de tipo .4« dada por

r ........> r -- lt ........} . . . -......} l

Sej. r PI,)/P(i)

r = ü:;:r(í) o aj:..{-, ,,-:lp(.j)

P(:

p(, - il '(«)/P(1)

P(, - 2), '(«)/P(2)

F'(3) P\rb [ Ptr -- '3]\ ~ r' ' '

P(2) q',blpb'-'4

P(1) PÇ«)lpÇ« 1)

P(dk - '

Observe que radP(cl = / (b)/P(al = P(r)/PI, -- 11. Por outra parte os módulos
P(r)/Pli) correspondem aos H-módulos injetivos, e formam uma fatia completa .S em
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I'n. A fatia .S tem um número finit.o de predecessores e nào existem circuitos orientados
erltre eles. Portanto por 2.3.7 7',.l é uma composta de módulos APR inclinantes.

Então QB é da seguinte forma pois como radP(c) está na órbita de P(1), temos uma
flecha de c" para I':

Q

T'k

Onde as flechas de Qc e Q" foram revestidas. Então agora todas as flechas apontam
para o circuito.

Observe que o módulo inclinante T apagou uma relação (c ---, r --* r -- 1. não existe
a correspondente a ela em QB) e QB airJda satisfaz a propriedade (R), de fato T é uma
composta de módulos APR-inclinantes, portanto separante e End,.!T satisfaz a proprie-
dade (R) por 2.3.5. Vejamos agora o que aconteceu com as relações. As relações que
aparecem em Qc e Q" permanecem as mesmas. Suponha que existia uma relação zero
acabando em r = Z) e começando em Q" em algum ponto s, pela propriedade ( RI tinha que
ter comprimento dois, isto é tínhamos s --, .j --* t em C?.,{. Então existe uma relação zero
s' --* J' --, í" em (l?B. Se tínhamos uma relação zelo começando em Z em Qc e acabando
em r, isto é t --} c --} r em Q,4 obtemos uma relação zero I' ---, c* ----, [* em QB. Afirmamos
que não existem novas relações. Uma nova relação zero deveria começar em Q e acabar
em algum ponto i* entre 1* e(r -- il* ou começar em i* enfie I' e(r -- 1)* e acabar em Qc
Suponha que s C Q" é tal que //o«..i(P(s), P(,)/P(2:)) = 0 Dias /7om,.llP'lsl,P(,ll # 0.
Considere a sequência de .Auslander-Reiten

o pl,)/p(í)

Seja / : P(sl ----* P(«l, / # 0. Já que /7onz..{(/'(s),r'(,)/P(í)l temos pela pro
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priedade do núcleo que existe uma morflsnao não nulo g : P(sl -----, /:'(i) e portanto um
caminho não nulo de á até s em Q,,{. Contradiçâ,o com a propriedade IXI, pois neste caso
teríamos um circuito passando por s e pol { e Q..{ possui um único circuito que está contido
em Qo pela propriedade (R), portanto não existem relações começando em C?" e acabando
em algum í* e«tre 1* e(,--1)*. Se {é «m pont' 'm Qc t*l que Hom..*(P(«)/P(íl, P({)) = 0
para alguns á entre le(r--l) mas Ho«,.l(P(,'), P({)) # 0 temos que Hom.,{(P(,'l, F'(t)) = 0
e isso dá a relação zero considerada anteriormente. Portanto não existem novas relações
em QB e existe ao menos uma relação zero a menos.

8) Repetir o passo 5, isto é reverter todas as flechas e indutivamente aplicar o passo 7,
até não existir nenhuma relação no ramo, então o ramo virou um Á. linearmente ordenado
com todas as flechas apontando para o circuito. Simetricamente no outro ramo. Então
finalmente temos:

Claramente esta é uma álgebra inclinada. de tipo À« de tipo de representação finito
por 2.4.1 e 2.2.3.isto acaba a prova. []

Observação 2.5.2 iVoíe que a sequência de (í/febras que apareceTrz rza p7'0ua do teorema
são todas de tipo $vtito. jú que sempre o ci7cuilo ligou ligado ao metros por um par de
relações, por tanto todas as álgebras envolvidas 110 processo são de tipo finito.
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Capítulo 3
.P

Algebras
./'v

Dn, e EP
inclinadas iteradas de tipo

Neste capítulo apresentamos resultados prévios de caracterização das álgebras inclinadas
iteradas de tipo 1)« e JZl;P por meio de sua aliava ordinária, assim como desenvolvemos
um algoritmo para. transformam a aliava ordinária destas álgebras da mesma =anelrâ
que fizemos no capítulo 2 com as álgebras inclinadas iteradas de tipo H.. Começamos
lembrando algumas definições

3.1 Re8exões e o processo inclinante

Uma álgebra é dita triangular se sua aliava. associada não possui circuitos orientados.
Hughes e Waschbusch introduzirana em [37] as seguintes definições:

Seja Á uma álgebra triangular e { um poç-o de Q.,{. Seja /({) o injetivo correspolJdente
ao vértice i. A reflexão S/ .4 de Á em ié o quociente da extensão por um ponto ÁI/(í)l
pelo ideal bilateral gerado pelo idempotente e., isto é:

"''':« - 1 ,:. 2 1
s;'' .a = ÁI/(í)l/ < .: >

O poço de Q.4 é substituído na aliava o/ Q,.4 de S/ Á por uma fonte que chamaremos
de zl'. Uma sequência de reflexões de poços {i, .....,i. é uma sequência de vértices de
Q,.{ tal que {~ é um poço em o+.:......oiQ.4 para p de l até m. Dualmente, começando
com uma fonte .j em (2,.{ definimos a reflexão SÍÁ como sendo o quociente da coextensão
pol um ponto l/(.j)IÁ pelo ideal bilateral gerado pelo idempotente eJ, istó é:
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-'-«- - l ,L, : l
s; = 1/(.j)l,'{/ < 'j >

Exemplo:
Seja Á dada pela seguinte aljava

4

l 5

2 3

Vamos aplicar a reflexão S' à fonte 5. Obtemos desta maneira S;Á que é dada pela
seguinte aljava:

l 4

5' 3

2

Observação 3.1.1 Soam Á unha á/febra Iría7tgu/ar, { um poço de Q..{,
J? - S+Á então.-

{jPc;Çã' ) = JcÇi~l, isto é Pcl.i' ) e projetiuo-i.n,jetiuo.

{ilradPc(i' ~l = IAI.á~l

iii) adpBÇãlb = ]IAlibjsoclAÇi )

ÁI/(íll .
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Observação 3.1.2 Se.jarra Á um.a áZgebra iríangu/ar, .7 urna /ozzíe de Q.4, C:
B = SÍ ,4 enfio

ijlcl~i' ) = PcÇi), isto é, lcÇ{' l é projetiuo-injetiuo.

Ü)lcÇi' bjsoclctil 1 = PAu l

iii)IBÇt hjsoclntil) = rcLdPAli)

lr(.j)l.'{ .

Também de [371 relembramos a seguinte definição que será de grande utilidade

Deânição 3.1.3 Um poço í de Q..{ é umz poço forte se 7zão ez sair caminho em {nd.4 de
l(j) a ll,i~l para algum j # i, isto é, se não existir em mod A uma cadeia de mor$smos
nâo nulos, não isomor.Ramos entre módulos indecomponiueis:

/ (.j ) .w. ; /lil

DuaZ7nen e J é uma fonte forte de Q.4 se rzão e=ÍsZi7' caminho em moda de P(.j) em
algum projetiuo PI.i~l para i:# j.

Em [6] Assem, Nehring e Skowroúski fizeram um estudo detalhado do comportamento
das reíiexões. A seguinte proposição decorre da prova de um outro resultado em dito
artigo. Por conveniência do leitor daremos sua demostração aqui.

Proposição 3.1.4 f.4ssem-iVebríng-SÊol07'0získi) Se .4 é uma á/febra ínc/í7zada com uma
fatia completa na componente plé-injetiua e { um poço forte em QA, então S't A é também
uma álgebra inctánada. Se A é uma álgebra inclinada com tina .fatia completa na com-
ponente pós-projetiua e j é uma font.e forte em QA então S;A é tam.bém umü álgebra
inclinada.

Dem

Se i é um poço forte de (2,4 então /({) é fonte de uma fatia completa S na aljava de
Auslander-Reiten de Á. Em particular, nenllum módulo de S tem S(zl) como falar de
composição, por tanto sào todos SJ,4-módulos. Obtemos uma fatia completa S' rla aliava
de Auslander-Reiten de SfÁ substituindo o Á módulo /.,l(í) pelo S:'Á-módulo rÕ*/(i) e
cada flecha o : /..{(!) pela correspondente o--:o : X (fl. Isto é, considere
a sequência de Auslander-Reiten quc começa em /,.!(íl em mod C. Para cada morfismo
irredutível de a : /(í) X é um somando do termo do meio da sequência,
tenros um morfisnlo irredutível o-''a : X r.;'/(il.

Dualnlente, se J é uma fonte forte em Q.,{ então P(J) é poço de uma fatia completa
na aliava. de Auslander R.eiten de Á. e nerlhum módulo de S tem S(.jl como favor de
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composição, por tanto são todos SÍ.4-módulos. Obtemos então uma fatia completa .S'
na aljava de Auslander-Reiten de SI'd substituindo o A-módulo /'(.JI pelo SÍJ-módulo
rc P(jl e cada flecha cl : X ---, PA(JI pela correspondente .-a : raP,.{(J) -----, X. O

Observação 3.1.5 Aras condições da proposição a7zfer or se á ó um poço /arie e7ztão {'
é uma fonte forte, jú que o projetiuo PnÇi' ) -- vãt IAI.i'l é poço de uma fatia contpleta.
Dualmente se j é uma fonte forte eíttão j' é um poço .forte.

Re[embramos a seguinte proposição de [6]

Proposição 3.1.6 ÍÁssem-NeÃrí7zg-skowr07ísA{J Sda .4 uma á/geZ)ra 7zc/í7zada ííerada
de tipo Q de representação anil,a, 07tde Q não é um diagrama de DUnkã7t. Existe uma
sequência de repelões por poços fortes it.. . . ,i. tal que S} . . . S;A é de representação
:n..Rnãla e Sb S[A é de representação $nit.a para todo j = 1 .-.- ,vi -- \.

3.2 Algebras Simplesmente Conexas e a Condição
a

(:)
A noção de álgebras simplesmente conexas é de grande importância no estudo de álgebras
de tipo de representação finito. Em [4], Assem e Skowroúski estenderam esta definição
para álgebras triangulares de tipo de representação infinito. Relembramos aqui dita de-
hnlçao:

TT.., ..1,,3.

pertencente a /(=,y)l é dita minimal se nl ? 2 e para todo subconjunto próprio J de
{1, 2, ..., "z} tem-se que Ej.J À,mj g /l:, y). Chamamos de m(/) o conjunto das relações
minimais do ideal /. Um passeio em Q entre dois vértices z e y é uma composição formal
ai - . . a. de flechas de Q e inversas formais de tais flechas, começando en] z e acabando em
y. Denotamos por w= o passeio trivial do 'ç'értice / nele mesmo. Um passeio ai . a. de
z ay pode sercompostocom umpasseio/il - - ./i. de y a z pelaformulaai ..a./3i '- .On-

No conjunto de todos os passeios em Q deHnimos a relação de homotopia = (ver [281,
13911 como a menor relação de equivalência satisfazendo as seguintes condições:

(al aa': B u, = /3''# para cada flecha a C Q com início em ] e cada flecha /3 C Q
com âm #.

(b) u = u para cada par de caminhos tl, u com o mesmo início e o mesmo fim e tais
que existe XZ:: À.Ím. C m(/) com u. = u., t' - uJ para alguns {, .j.
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(c) A relação u = t, implica uzl to e tzp = ul9 sempre que estas composições façam
sentido.

A composição de passeios induz um produto (definido parcialmente) nas classes de
homotopia: se m denota a classe de homotopia de um passeio to, ente.o o produto ii.T está
definido quando uu está definido, e temos que ii.D = iiií. Em particular dado = C Qo, a
composição está sempre definida rlo conjunto n-l(Q, /, z) das classes de honlotopia de z a
z. Logo nl(Q, /, z) é un] grupos o grupo fundamenta! de (Q, /) em z. Já que Q é conexo,
para quaisquer z, y C C?o. os grupos a](Q, /, =) e n-] (Q, /, y) sào isomorfos. Denotamos por
a-t(Q,/lo grupo al(Q, /, z) num vértice fixo z de Q e o chamamos o grupo fundamental

Uma álgebra triangular é dita simplesmente conexa se para toda apresentação
A = kC?// de Á, o grupo fundanaental nl(Q, /) é trivial. Um exemplo de uma álgebra
simplesmente conexo de representação infinita é dada pela álgebra da seguinte aljava com
..l,,À..

de (Q r)

4

onde / é gerado por Àa e (5o -- .57Õ. Por outro lado, a álgebra dada pela seguinte aljava
Q' com relações:

4

onde o ideal /' é gerado por {5a não é simplesmente conexo. lst.o porque
d' = t(2 // é isomorfa a tQ'//". onde /" é gerado por .5a, e

«:(Q',.r")(Q',-r".SI = {o.d-:l'-:} = .Z.
Bautista, Larrión e Salmerón introduziram a propriedade de separação lsl em j141 e

mostraram que no caso de álgebras triangulares de t,ipo finito tal condição é equivalente
a que seja simplesmente conexo.

Um .4-módulo projetivo indecomponível /:'lí) diz-se ter o radical separado quaíldo
o suporte de dois somandos indecomponíveis do rad P({l estão cona.idos em componentes
conexas distintas da aliava Q:- de Q.4, onde Q: é obtido de Q..{ apagando todos os vértices
.j tais que existe um caminho de J até {. Se cada Á-módulo projetivo indecomponível tem
o radical separado então .4 diz-se que satisfaz a condição (s).
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Uma k-categoria .4 é chamada Schurian se para cada par de objetos z,y C .'to, tem-se
que dí7rzX:J(z, WI $ 1. Dado s C .4o, denotamos poi H. o conjunto ordenado

.4. C ,4o/-4(f, .) # 0}

com a seguinte relação de ordem: t .$ {' se e só se a composta .4(t,t') x .4(t', s) é não
nula. Denotamos por #.4. a categoria de incidencía de .4..

Dualmente de6nimos

.4' = {f C Ho/.4(s, {l # 0}

e Ã;.Á'

Uma categoria Schurian é chamada Ã-livre se não contiver uma subcategoria plena
25 = bQ. onde o grato subjacente de QB é -h« (11 ? 1)

Uma álgebra .4 tem associada uma aliava com relações, a qual por sua vez tem asso-
ciada uma k-categoria A onde os objetos são os vértices da aliava e os moríismos entre
dois objetos correspondem aos caminhos entre os vértices jmódulo as relaçõesl.

Uma álgebra A é dita fortemente separada se toda subcategoria convexa de .A
satisfaz a condição (s).

Uma álgebra .4 é dita completamente separante se .A é Schurian e fortemente
separada.

Definição 3.2.1 1)ezzoíamos por (,'..{ a matriz de C'aría7z de .4, a mafrÍz n x rz, cala
entrada ij é dada poT di?nkHornAÇPI.i), Ptj», isto é, a j-ésima coluna é dada por pÇjy,
onde p(J~l = ç!!:mP(j~l.

Drãxler mostrou em 1251 que a classe de álgebras completamente separantes contém
a classe de álgebras tais que .4' e .4, são n-livres, e que .4 é completamente separante se
e só se Á'p é completamente separante. No mesmo artigo ele mostrou que se a álgebra é
completamente separante a matriz de Cartas determina a álgebra.

O seguinte teorema devido a Tachikawa e Wakamatsu em 1451 mostra a relação entre
as reflexões e o processo inclinante:

Teorem.a 3.2.2 ÍTachíkatoa- l$'aÉamaísu) ds á/geóras Á e S+'Á são zzc/izzarzíc-coinc/ínaTzíe
equiuaíentes.

Segue da prova do teorema que o efeito da reflexão S+Á é equivalente à composta de
dois módulos inclinantes, dados por:
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.z',.lil ,''/:'(,) ü.#: p(j)

O módulo APR.-inclinante associado ao poço á Seja 1? = Erzd.4Tlíl, se P(.j) é o Á-
módulo projetivo indecomponível PI.j) = c,.4, então seja Mj = e.Á/e,Áe, onde ejÁei
representa a soma direta de todas as cópias do simples S(i) = Plí) dentro de P(JI. Logo
A/j é um .4-módulo contido na torção de rlíl, já que o único módulo livre de torção é o
P(i)Z

Seja
7', :.4(rlil, Mj)

e sela
r; «zl(rlíl, p({))

r'l't .,-n 72, /'TI

-z ' \:P{ -t t

O B-módulo T resulta ser um rrlodulo inclinante e EndBT = S: Á.

Dualrnente o efeito da reflexão SÍ .4 é o mesmo de aplicar a composta. de dois módulos
coinclinantes, isto é o módulo APR.-coinclinante associado à fonte á:

Z«lÍI Í) a.;.i /(.j)

Seja B
rlil.

Seja

Z;rzd..{Tlil e seja Mj = /(.j)/S(z). Então A/j está lJa classe livre de torção de

z', (rlil, Mj)
e seja

lt

rlíl o«: ..(rlil, /({))
/T'l ........ /--r.. '72, /'T't

então T é um módulo coinclinante sobre B e EndBT = SÍ .4

Observe que o processo de reflexão é mais fácil de calcular do que o processo inclinante.
já que aquele só requer o conhecimento da aliava. ordinária, enquanto que calcular o anel
de endomorfismos de um módulo inclinante requer algum conhecimento da categoria de
módulos.
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Exemplo:

Seja Á a álgebra. do exemplo anterior

4

l 5

2 3

Vamos calcular agora a reflexão S;,4 como a composta de dois módulos coincli-
nantes. Seja rl51 o módulo APR-coinclinante associado ao vértice 5; isto é, na aliava de
Auslander-Reiten:

&
]

0 0

rlsl:
l

/' ' \

0
0 0

/'À
i o ---'-» ]] ] '----"'» ].

} :} . 1 1 . 1 2

0

0 0.

0 }
l '-'-"--'+ o o --"""'» o

o ] . o l

: rlslllsl. = /*
i! --'--'-"» 0 ii ''--""--+' 0

\*'' ,/ };
Q

,/ rlsl;

0

& :,'
l

0 1

/3
'0

:1 0

&

0

0 '1
0 0
0 0

0

rlsl,

/] 8 /2 8 /3 Ü /4 (D r.rs. IJsando a notação de 3.2.2 temos

M« (1 ) /« (1)/S« (5 ) 10110

M« (2 )

M,.l(31

M,.,(41

,r« (2)/S« (5 )

-r..{ (3)/S.a (5 )

/..l (41/S.,* (5 )

Olloo

00100

o0010
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A álgebra B = (E71.d..4Tl51)'', é dada pela aliava

l

4

5 3 2

a, = z-tl*(rlõl,-A/(i)) «(w(í),,rlsl)

rli l*(rlsl, .v(2))(w(21, ,rlsl)
rÉ(rlsl,w(3)) DHom«(M(3),,rlsl)
: = ztl(rlsl,.\4(4)) = DHo«.,l(M(4),, lsll = Olloo

:a «(rlõl, .r(s)) iiii]

A aliava de Auslander-Reiten de B é dada por

T4
'0

o 'l 'l
0P2 ''l

0

!

l l o
0

0
l o o

l

1 := T/3

0
o ! o

00
2 '1 0

l

l
o o o ::

o F't

l

oP

"""'--"'-"'» i! o o -"'---'--""'» 2 ii ii -"-"-'-"'-'» l il il '""-""""""'»

' /' : ~'q' :L '''-,,''/
0

0

o ' o

: ,/ r'=i.
l

'l'l = 1~Pa :''
l

Seja Ta = r/3 q) /i O /4 © /2 r2/4
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Observe que EndBT é dada pela aliava

l 4

5' 3

2

Então (ErzdBT)'P = Si.4 e a reflexão S; é igual a composta de dois módulos coincli-
nantes rl51 e T

Assem demonstrou em l3) que se um módulo inclinante é separante ele não pode ter
dois somandos na mesma órbita. Observe que no exemplo o módulo coinclinante TB tem
dois somandos na mesma órbita, por tanto o módulo inclinante ( DTIB.p também tem dois
comandos na n esmo órbita, por tanto ele nã.o pode ser separante.

Observação 3.2.3 ,4s re./7eaões ztão são rzccessaráamenZe dadas por c07nposias de rrzódu/os
inclinantes separantes.

O seguinte teorema devido a Hughes e \Vaschusch em [37] mostra que as reflexões são
inversíveis num certo sentido, isto é:

Lema 3.2.4 r#ugbes-W'aschuscb,1 .4 á/geóra S/ S+Á é ásomor:/a a Á

O seguinte teorema de Assem e Skowroúski de l91 mostra que as álgebras que nos
interessam neste capítulo tem a propriedade de simples conexão.

Teorema 3.2.5 (Asse71t-Skowroúskil Uma (ílgebt'a iTtclinada iterada de tipo euclideaTto é

simplesmente canela se e só se não é inclinada iterüda. de t{.po l\..

Em l41 Assem e Skouroúski obtiveram uma caracterização das álgebras inclinadas
iteradas de tipo Dynkin e de tipo euclideano # -n« de tipo de representação finito em
função da propriedade de simples conexão e de sua forma quadrático.

Teorema 3.2.6 (Assim-Sholoroúslci) Seja A de tipo de representação Frito.

(i) A é inclinada {t.Grada de tipo Dynki7t se e $ó se A é simplesmente canela e sua
forma quadrático qA é de$nida positiva.

(ii) A é inclinada iterada de tipo euclideano :# A« se e só se A é simplesmenl,e cone=a
e qÁ é semide$nãda positiva de coposto l.

81



3.3 Algumas reüexões de um alargamento por ra-
mos de uma álgebra mansa disfarçada por vértices
dos ramos

Relembramos aqui de [61 a seguinte construção que será essencial na prova da versão fraca
da conjectura que temos estudado. Daqui para frente faremos referência dela reiteradas
vezesZ

Seja B um alargamento por ráDIos de unia álgebra mansa disfarçada e L un] ramo
com raiz b (ver seção 1.2.21.

Denotamos por tor um caminho em 1, de b a : ligado por uma relação zero, por zo,
um caminho em L de a b ligado por uma relação zero , por w, um caminho em L de
.3 -- /Jec/zas (ver definição de ramo no capítulo 1) de z a b e por um caminho to;l em L de
cv -- ./Jech.as de ó a a

Seja S(-L) = {= C L, tais que existe um dos caminhos to,, to,, u., ou w;}

Então S(Z,l é vazio se e só se Z, é um ramo truncado.

Suponha que S(L) não seja vazio e seja .z C S(L). Se existe to; de z até b ligado
por uma relação zero definimos d(:) como a distância de b ao ponto médio da primeira
relação em to,. Se existe wl; de z até b ligado por uma relação zero definimos d(=) como
a distância do ponto médio da última relação em w, até Z). Se existe um caminho ml; de
/3 -- //ec/tas de z até b definimos d(zl como o comprimento de w;. Se existe um caminho
to;l de a -- //ec/zas de b até 7 definimos d(a:) como o comprimento de w;

Seja

d(L) «..SQ)d(«)

Então d(L) Z l

Seja Ar(Z,) a subaljava plena com relações de L

x(z,) s(z,)/al:«)

Sejam yi, - - - ,yP os pontos médios das primeiras relações zeros em to.;, di, . - . ,dt os

pontos médios das últimas relações em ml:, ri, - . - ,r/ os começos das primeiras flechas
de to=, e /i,. . ,Z. os finais das últimas flechas de to;l. Sejam ci,. . ,c. a reunião dos
g/{, d.. rk, /h. Cada c{ determina uma componente conexo ]V(c{) de N(L). Para cada { tal

que ] $ { $ s seja "y. a flecha conectando c. a .N(c,) (ou N(ci) a c:). Se c{ é o começo
(respectivamente o fiml de '{ seja n(c:) o comprimento do caminho maximal começando
(resp. acabando) em c: e acabei-Ldo (resp. começando) em JV(ci). Então
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«(L) -s:$,"(c:)

Como S(L) não é vazio segue que rz(Z,) 2 1
E=em'plo

Seja o seguinte ramo com raiz no vértice l

S(L) - {9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}

Temosq«ed(111 2,d(12) 13) d(14)
portanto

d(lO)

d(L)

d(/,) = l

e

Jv(LI {12, 13, 14,15}

Segue que cl :: 3,c2
w(6) io}, N(151
«(151

2. c3 :: 6, c4
{15}, A'(14)

14, cs = 15, e N(31 =
{14}, nl3)

{3, 1i}, lel = {12, 13}
: 2, «(61 «(í4)

e

A'( Z,) {12, 13.14,15}

Segue que c! = 3, c2
N(61 = {9. io}, .v(is)
n( ] 5) = 1 , e i)ortanto

2, c3 = 6, c4
{15}, .\'(14)

14, cs = 15, e A'l31 =
{14}, n(31

{3, 11}, .Ar(21 = {12, 13}
: 2, «(61

83



rz(LI = 2

Do mesmo artigo lembramos o seguintes !emas com demostração. O objetivo de reite-
rarmos aqui tais demonstrações é esclarecer para o leitor o algoritmo, o que será utilizado
posteriormente na prova de um resultado central.

Lema 3.3.1 r,4ssern-/Vehríng-Sbo?oroás#íJ Seja Á um a/aryamezzío por ramos de ma
álgebra mansa disfarçada C e K um ramo em. b. ETttão existe uma sequência de vértices
de 1{ yt.-. ,U. tal que A' S+' A é um alargamento por ramos de C obtido
substituindo 1< por um ramo truncado lÇ' ent b com o mesmo compri7nento que l{

Dem. Se /\' é um ramo trunca;do não há nada a mostrar. Podemos então assumir
que S(Ã') não é vazio. Com as notações acima S(A') representa o cc,njunto dos vértices
"ruins" e rz(X') dá uma naedida do tamanho de N(/\') . Eliminaremos indutivamente os
vértices ruins reduzindo o número daqueles que estão em N(/\'l e enviando-os mais longe
de ó. Construiremos umasequência de álgebras(Ái){?i e ramos IÃ'il.>1 tal que ,4:+] existe
se S(À'il nào é vazio e é obtida de Á. substituindo À'. por um novo ramo Á'.+l tal que:

i) A'i+i e À'i tem o mesmo número de vértices;

ii) Ái+i é obtida de .4i por uma sequência de reílexõesl

íii) Se S(/{i+: l «ão é -zio então « d(À'i+. ) = d(Ãi) e então n(Jri+- ) < n(/{i) ou caso
contrario d(/{i+l 1 > d(/{{).

C[arameilte atingimos dessa maneira uma á]gebra Át e um ramo /\'* ta] que SIX'.l é
vazio. Então .4: = Á e /t{ = /\'

Seja ,4o = ,4 e Xo = /\'. Indutivameílte suponhamos que S(À'{) não é vazio e decom-
ponhamos A'(Ã'{) numa união disjunta de componentes conexas N(c}) l $ j $ s. como
acima. Sabemos que n(Ã'{) ? 1. Sejam #l, l $ / $ m. o conjunto de todos os vértices que

estão em XIÀ'i) (isto é em algum -N(c})) tais que a distância de zr ao correspondente clÍ
é exatamente n(Xi). Então cada zr é ou uma fonte ou um poço.

Seja Ái+] = S=+1' . - . S='Á:.
O ramo /\'{ é substituído por um novo ramo ]í'i+l tendo o mesmo comprimento e que

claramente satisfaz iii)
n
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E=empto

No exemplo anterior observamos que alt) = 1 e n(LI = 2. Neste caso o vértice 13
está a distância 2 do vértice 2 e d(13) = 1 . Aplicando SÚ obtemos un novo ramo Li onde
d(-Li) = d(],l = ]e ] = n(Éll < n(LI = 2:

Agora n(Lll = 1 aplicando as reflexões Sã, SÚ e S+ obtemos un novo ramos Z,2 tal
que 2 = d(L2) > d(LI) = le rz(L21 = 2:

14'

\10

Aplicando a reflexão S+ obtemos um novo ramo Z,3 tal que d(L31
1 = n(1,3) < n(Z,21 = 2:

d(L21 = 2 e

10' .14'
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Aplicando SJ e Sil obtemos um L4 que é um ramo truncado

9'

çd,,;,"''l,:
5

.1 4'

Lema 3.3.2 rdssemz-Arehri7zg-SÃomr07ísÃÍ,l Se.7a .4 um a/argame7zío por ramos de uma
álgebra mansa dis.forçada C tat que cada ramo de extensão é truncado. Ente,o existe
Ilha seqaéncía de vértices dos ra17zos íi, . . . , t. ía/ que -B = S=' . . S:'.4 é coe=íensâo
por ramos de C

Dem. Denotaremos respectivamente os ramos de extensão e coextensão de .4 nos
módulos simples regulares Ei l $ í $ í por /\'i e /\'l em suas raizes a{ e al. Para cada
í encontraremos uma sequência de reflexões de fontes z({, 1), . . , z(ã, s{) em /{i tal que
B ;: S=(1,s.) ' ' ' Sz(1,])S«(2,s,) ' ' ' Sr(t,l) ' ' ' S=(t,s.)'4 é uma coextensão por ramos de C' nos
módulos .E{ por ramos de coextensão /\'l' tal que o comprimento de /(I' é a soma dos
comprimentos de /({ e /\'l para l $ á $ t.

Para cada i tal que /\'í não é vazio Sí denota o conjunto de vértices da linha principal
de /f{ e s{ denota sua cardinalidade. Para cada z C S:, /, denota o comprimento do
caminho de a; a ai. Agora zl{, 1 1 denota a única fonte de Sí, e para cada l $ r $ sí, e por
a(!, 7') representamos o único vértice = tal que /, = sí -- r. Então =({, sil = a{. Claramente
z(i, l), . - ,z(ã.sil é Urna sequência de reflexões de fontes, o ramo Ã'i é substituído em
Sr({,ll'4 por outro ramo de extensão tendo pelo menos um vértice a menos enquanto que
o correspondente ramo de coextensão /\'l é substituído por um ramo de coextensão tendo
pelo menos um vértice a mais. Isto segue do fato que a restrição a C' dos módulos de
extensão definindo /\'i e do módulo de coextensão definindo /\'l são iguais. Uma indução
acaba a prova. []
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Exemplo

Seja o exemplo apresentado ao final do capítulo 1, vamos leva-lo a. uma coextensão
por ramos trancados por meio de reflexões.

H

l 12

Temos que ,4 é um alargamento por ramos de (:

C
6 : 7

K
.'l l
\\ '\

/ '' "' \

,9 ,'
././

'ta

K'

5'

f.'''''.)~,
/:\. -'-'/ ,'

l

Observamos que 8 é um poço de um ramo não truncado e que não existem caminhos
não nulos de 10 para 8, isto é o caminho está ligado por uma relação zero. Se aplicamos
Ss+ a ,4 vemos que 8' é um vértice de um ramo trurlcado:

87



8'

O vértice 12 é uma fonte que não é de um ramo truncado.
obtemos

Se aplicamos agora St2
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6

SÜSs+Á
11

8'

7

2

12'

Agora temos que /\' é um ramo truncado de extensão, e temos que todo ramo de
extensão, no caso o único, é truncado. Por tanto existe uma sequência de reflexões que o
leva a um ramo de coextensão.

Temos que refletir os vértices da. linha. principa.l do ramo truncado de ext.ensã.o, no
caso, os dois vértices ll e 10. Começamos refietindo pela fonte ll.
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A seguir refietimos por SÚ

10'

Agora temos que o ramo tem raiz l I', é um ramo de coextensão, mas nào é truncado,
8' não é uma fonte de un ramo truncado. Temos por enquanto uma coextensão por ramos
de C'.Se aplicamos S; obtemos:

.8

12'

9

Então agora o ramo de coextensão em ll' virou truncado
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Temos então que a álgebra resultante é dada por

SI'sõsúsúsÕ.A

11 10' 12' 9 8

Vamos agora transformar o ramo de coextensão em 3 que nã,o é truncado. Como 5 é
uma fonte que não é de um ramo truncado, aplicarJdo Siobtemos

5'

4 2

3
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O vértice ] é um poço que não é de uni ramo truncado, então aplicando SJ obtemos

Finalmente obtemos nossa coextensão por ramos truncadas

SÍ'.SiS;SãSÕS;,S;.4

.4

5' «' 1 1 ' 10' 12' 9 '8

2

Observação 3.3.3 Note que es/a seqKézzcáa especÍa/ de re.sezões 7)7eserua a á/febra mansa
dás/arcada, segue da dem07zsf7'aç(io de 3.3.1 e 3.3.2.
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3.4 Um algoritmo para transformar a aliava de uma
álgebra inclinada iterada de tipo -D« ou -ü;p

Cloro o objetivo de mostrar a versão fraca da conjectura para as álgebras inclinadas iteradas
de tipo D« e ]Zl;. desenvolvemos aqui um algoritmo para transformar adequadamente a
aliava ordinária e !evá-la a uma aljava de uma álgebra inclinada de tipo finito.

Nesta seção o maior trabalho é dedicado a mostrar que existe uma sequência de re-
flexões que transforma a aljava de uma álgebra inclinada iterada de tipo D« ou E. de
representação finita numa aliava de uma álgebra de tipo finito do mesmo tipo euclideano
passando só por aljavas de álgebras de tipo finito. No próximo capítulo discutiremos as
condições sob as quais a aliava resultante é a de uma álgebra inclinada.

Seja Á uma álgebra inclinada iterada de tipo 1)«, n ? 4, ou #l;. com p = 6, 7, 8, de tipo
de representação finito, então poi 3.1.6 existe uma sequência de poços fortes ál, .....,-«
tal que ,4' = S+...SJ,4 é de tipo de representação infinito e por 3.2.2 é inclinante-
coinclinante equivalente a Á. Segue de 1.3.4 que Á' é inclinada iterada de tipo D« ou
ZZl;. e de tipo de representação in$nito. Logo poi 1.3.7 4' é um alargamento doméstico
de uma álgebra mansa disfarçada. De 3.3.1 e 3.3.2 segue que existe uma sequência
j-, -..,.jt tal que B = S+'...S;'.4 é uma coextensão doméstica por ramos truncadas de
uma álgebra mansa disfarçada. De 1.3.6 e o fato de B ser uma coextensão doméstica
por ramos truncados decorre que B é inclinada de tipo de representação infinito com uma
fatia completa na componente pós-projetiva. Esta sequência de reflexões foi aplicada nos
ramos para leva-los a ramos truncadas

Seja íl. a fonte em ,4' obtida pela reflexão S= pelo poço forte i,.. Vamos mostrar que
também é uma fonte em B. Nosso objetivo é agora mostrar que Sã. B é de tipo finito.
para isso mostraremos que as reflexões feitas nos ramos para levar H' até B comutam com
a reflexão pela fonte il.

Damos aqui as definições de extensão e coextensão por um ponto por um módulo qual-
quer, as situações particulares de extensão ou coextensão por um módulo injetivo foram
mencionadas nas definições de reflexões por um poço ou por uma fonte respectivamente.

al A extensão por um ponto de uma álgebra Á por um módulo À/ é dada por:

«'«.-l: :l
O quiver ordinário de .4laíl é obtido acrescentado um novo vértice a Q,.l que resull,a ser
uma fonte. b) A coextensão por um ponto de uma álgebra Á por um módulo M é
dada

por
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-«:« - l ,n l
O qui't,er ordinário é obtido acrescentado un] novo vértice a Q.4 que resulta ser um poço

Temos a seguinte proposição:

Proposição 3.4.1 Se lv e /V são Á-módtz/os então

a)J-lMI IA'l = ÁI llWI

ÓJlwllxlÁ
JIMI(ÁIA'I) Á)IA'I

Dem.

a)Seja

«-«.-lÉ :l
Como Ar é um A-módulo, então A', 0 onde # é o novo vértice,e portanto

'--'"'-.~'.:(Ê : ;)
Seja agora

«'«,:-ll :l
já que -A/ é um 4-módulo M, = 0 onde y é o novo vértice,
então

'-"'~'''' -(:: :)
Observe que 1? e D são isomorfas já que o isomorfismo é a composta de dois isomor-

fismos, isto é a permutação da linha 2 cona a linha 3, seguido da permutação da coluna 2
com a coluna 3.

94



bl Dual de al

c) Seja

'-'""""«-l«> : ll
Seja agora

":':."-"' ~' -($ ;;)
Obviamente B e 1) são isomorfas

n

Corolário 3.4.2 Sela ,4 uma #-caíegorÍa.

«)S. { ,.j .ão l.{s q«. .4(i,j) M. l-r(Í)l(ÁI.Í(j)l)(r({)Á)l-r(.j)l
b?S. {,J .ã. t«is q«. .'{(.j,{) Íão l-r(i)l(l/(J)l.a) )l(l-r(i)IH)

Observe que se .j, é um poço de un] ramo tal que aplicamos uma reflexão para ttans-
formá-lo em ramo truncado, então não existem caminhos de á: até .j:. Logo por 3.4.2 as
extensões e coextensões respectiç'amente comutam e portanto as reflexões l,ambém.

Vamos mostrar aqui algumas propriedades de simples conexão que são maná,idas pelas
reflexões, e vamos mostrar que sob certas condições a extensão por um ponto de uma
álgebra fortemente separada também é fortemente separada, o que será de grande utilidade
para obter nosso objetivo.

Assem e Skowroúski mostraram em ]4] o seguinte lema:

Lema 3.4.3 r,4ssem-SÃowr07ísÃz) Se.ja l sí7np/esme7zle coneza de {Ípo de represezztação
finito e { um poço de sua aljaua. Então B = StA é Schurian e simplesmente cone=a.

Observe que .4' é simplesmente conexo por 3.4.3. Nós mostraremos agora que a
demostração pode ser estendida ao seguinte caso mais geral.

Lema 3.4.4 Se d d ScÂurían e /orfemen/e separada então S. ,4 ó ScÂtzráa7i e saí7ls/az a
c.«diÇã. (s).
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Dem. Seja á um poço de C?,4 e seja B = S: Á. Já que A é Schurian. vemos que /..l(i)
é livre de multiplicidade. Logo ,41/.4(zi)l, e consequentemente B também são Schurian.
Vejamos agora que B também satisfaz a condição is).

Suponhamos que /:'B(.j) para .J # í' é um projetivo indecomponível com radical não
separado. Então existem dois comandos do radPn(.i) com seus suportes na mesma com-
ponente conexo da aljaç'a (2B(.j) de Qa obtida de QB apagando todos os vértices / tais
que existe um caminho de / a .j. Já que Á satisfaz a condição (s), temos { C surf/:',4(.j) e
então .B({',jl # 0 e portanto {' « (QB(J))o. Consideremos B' a subcategoria plena de B

consistindo de todos os objetos de B menos i(Pé) = Bo\tãll. Como B' é convexaem Á, e
A é fortemente separada -B' satisfaz a condição (s). Agora Pn (.j) é claramente igual ao in-
decomponível PB IJ)(pois -B(.j, i') = 0 já que {' é umafonte). Temos que í' @((2B(.j))o por
tanto QB(.j) é igual QB,(.j). Segue que Pn,(.j) tem o radical separado. Contradição. Falta
mostrar que Pn({') tem radical separado. Já que A é completamente separante (Schurian
e fortemeílte separada) .4'P também, então satisfaz a condição (s). Logo o Á'p-projetivo
D(/.,l(i)) tem radical separado e portanto Pn({') tem radical separado. Logo B satisfaz a
condição is). n

Mostraremos aqui que uma extensão por um ponto de uma álgebra fortemente se-
parada tal que o novo vértice = também satisfaz a propriedade de separação pala toda
ssubcategoria convexa resulta também uma álgebra fortemente separada.

Lema 3.4.5 Se ,4 é /ortemeníe separada e B = ÁIA41 aZ que o zzouo uérííce z íambóm
satisfaz a propriedade de separação para toda subcategoria conueza de B, então B é for-
temente separada.

])em. Suponha que o vértice =t' corresponde a nova fonte de B. Seja D uma subcate-
goria convexa de 1?, vejamos que ela satisfaz a condição (s). Se z ç( D então D é uma
subcategoria convexa de Á, portanto J) satisfaz a condição (s). Se z C D, então = satisfaz
a condição (sl em 1,) por hipótese

Seja C a subcategoria de Á formada por todos os objetos de D melros z. C' é convexa
já que z é uma fonte e nenhum caminho se fatora através de z.

Se y C Z,), y # z então y C C', e C satisfaz a condição (s) já que l é fortemente
separada, então y satisfaz a condição (s) em C. Como z satisfaz a condição (s) em D,
segue que y satisfaz a propriedade de separação em D, portanto D satisfaz a condição (sl
e -B é fortemente separada. O

Corolário 3.4.6 Se Á é ./07'ZenlenÉe separada ía/ que o rzouo uéríÍcc z de B = dl/({)l
satisfaz a propriedade de separação elll toda subcategoria conue=a de B, então S}A é
Jort.engate separada.
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Dem. S/ J é uma subcategoria convexa de ÁI/(í)l, como ÁI/(í)l é fortemente separada
segue que S+Á também é fortemente separada. []

Dualmente temos proposições análogas para SÍ ,4.

Voltando agora a situação na que estamos interessados, Á é uma álgebra inclinada
iterada de tipo Z)« ou .ZZl;. de representação finita,. Por 3.1.6 existe uma sequência de
reflexões por poços fortes tal que Á' :: S+ . . . S]Á é de representação infinita.

Assem e Skowroúski mostraram em ]4] que se para À' todos os .4l; e .4'' sào .h-livres,
Á' é um alargamento por ramos doméstico de uma álgebra mansa disfarçada de tipo
Z)« ou -EP e nesse caso Á' é fortemente separada. Nesta situação temos que como Á' é
Schurian por 3.4.3, ,4' é completamente separante. De 3.4.6 e 3.4.4 segue que 1? também
é completamente separante e a matriz de Cartas determina 1? por l25j pág. 57.

Temos a seguinte proposição que mostra sob que condições as matrizes de Cartan de
duas extensões consecutivas são iguais.

Proposição 3.4.7 a)Se.Ía J urna /onze de Q,.! e { um poço de Q.,{ país que nâo ezástem
c«m{«hos a. .j «fí i .m Q.. S (l-r(.j)IÁ)l.r(í)l . D l/(.j)llÁlr({)l, e«íâ. CB = C'o
(a. «spe''i"' m«t«i:« de C«t-l, e p'"'"'-*o

--'S+ S- A C' S- S+ A

base j e i são duas .fontes de QA, então

'-' S-- S-- A CI S-- S--A

Dem. a) Sejam .j uma fonte e ã um poço de Q.4 tais que não existem caminhos de j até
zl. Seja a coextensão por um ponto de d pelo módulo /(.j)

-''.««-l ,ú« : l
Sua matriz de Clartan é a seguinte

l o o
&l /)il P12

C[.r(j)].4' l P22

0 0
P:.
&.

Pi. P.\ &.
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Observe que á continua sendo um poço de l/(.j)l.4 pois (/(.j'))f = (P(j)).. Podemos
então calcular a extensão por um ponto de F' = 1/(.j)ld pelo módulo /(i). Seja então B a
álgebra matricial dada por:

'-"«"'""«,-14« ,1:, 11
Observe que /r({),, = 0 . De fato, temos que o número de caminhos de .j' para { é

igual ao o número de caminhos de { para .j Como i é um poço não existem caminhos
saindo de i, e portanto o número de caminhos de { para J e zero. A sua matriz de Cartan
é dada por

] o o

Pjz Pz.l

0

&.
&.

R.
/,.

0
0

0

0

0

l
Pj« P«t
o /{.

Começando atola pela extensão por um ponto de Á pelo módulo

/(á) temos:

"''':« - 1 ,,1., 2 l
Sua matriz de Cartan é a seguinte

Pil Pi2
P2t P22

Pi. 0
P2« 0

0
c'.,lt/(i)] '

P.\ P.2 a.. o
/i. l

Já que (P({')), = (/(i)), = 0 pois j é uma fonte, temos que .J ainda é unia fonte de
ÁI/({)l e podemos calcular a coextensão por um ponto de E = ÁI/(i)l pelo módulo /(.j)
e cham amos a ela l)

'-"-"'-"«-14« ,::, 11
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Observe que /)j:, :: 0 pois representa o número de caminhos de .J para i' que é igual
ao número de caminJlos de zl para j- Sua. ma.triz de Cartas é dada por:

l o o
/',- P:- P::
P,a P2\ Paa

0 0
Pi. 0
P2« 0

Pi« P«l. P«a
es0 /i] /{2

.rh. o
/i. l

Portanto C'e = C'o . Tirando agora as linhas {, .j e as colunas í, .j as matrizes continuam
iguais, logo

C:sts;A - GsjSTA

b) Se J e i são duas fontes de Á então nào existem caminhos nem de { para J nem
de .f para í. Portanto estão bem definidas as coextensões por um ponto por /(í) é /(J)
respectivamente. Da mesma maneira que em a) calculamos as coextensões em uma e em
outra ordem e suas respectivas matrizes de Cartas, isto é:

':"'""«'l,;« ,;,, ll
Observe que P,,, = 0 já que não existem caminhos de j para {. A matriz de Cartas é

dada por

} O Q ... O O
o l o ... o o

/%] /3i Pll P12 '-. Pi.
Pia P,a Pul. Paa '. Pa«

C'B

Pi« P,« P«\ P«2 &.

Seja agora

--"'""""-«-l,;., ,!:, 11
Observe que /\:, 0 pois não existem caminhos de { para .j
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A matriz de Cartan é dada por

! o o ... o o
o } o ... o o

/3i P] .Fli P12 -. Pln
P,a Pia P2t Paa ' Pa«

C'o

P:« Pi« P«\ P«a

Portanto Co = C'B e logo

&.

' S- S- A - CI S- S- A

Q

Voltamos agora à nossa situação particular onde .4 é uma álgebra inclinada iterada de
tipo -D« ou -EP de representaçã,o finita e Á' é a álgebra de tipo infiíJito obtida de .4 por uma
sequência de reflexões por poços fortes. No caso em que J' é um alargamento por ramos
de uma mansa dirfarçada de tipo -D« ou ZZl;. temos que ,4' é fortemente separada. Por
outra parte os rJovos vértices resultantes nos ramos por as reflexões aplicadas nos ramos
satisfazem a propriedade de separação em toda subcategoria convexa, logo de 3.4.6 segue
que a reflexão de uma álgebra fortemente separada é fortemente separada. Neste caso
chegamos novamente a conclusão de 3.4.2 : as reflexões aplicadas nos ramos de Á' para
leva-los a ramos de coextensào truncados, isto é para levar .4' a B, comutam com reflexão
pela fonte i:

Temos o seguinte lema de [6]:

l.ema 3.4.8 (Assent-NehriTtg-Skoloroúskil Seja A ulr-a ólgebra c { um poço em QA tais
que ll.i)A satisfaz:

+)Para todo {ndecomponíue! M não isomorlo a it .) ta] que Horrt.41.]Çi~l, M) :# Q temos
q«. H.m«(-A/, ,r(:))

E«íã. í.do Ál-r(í)l- mód«/. í«d"'mp...b./ «ã. ís.mod. « P(í') é «n: .4-mód«/o o«
zzm S/'A-módzi/o.

Usaremos aqui uma versão dual do mesmo

Lema 3.4.9 Se.ja .4 uma áZgeZ)ra e 21 uma ./ante em Q.4 íris q e P({).4 safes/az.

'F) Para todo indecoínponíuel À4 Tido isom.orfã a Pl*{.~l tal que HomAÇA'[.PÇi~l) :# Q
*'m« q«. Hom«(P({), .V) = 0.

E'«íão iodo l-r(í)l.4-mód«/o {«'Z"'«:p.«í-./ «ão ísom.od. « /(i') é «,« l-mód«/o o« "m
S: A - módulo.
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Seja ,4 uma álgebra inclinada iterada de tipo euclideano de tipo de representação
finito. slnlp]esmente conexa e ta] que S+,.{ se.ja de tipo de represent.açào infinito. Segue
de 1.3.7 que .q'.t,4 é um alargamento doméstico de uma álgebra mansa disfarçada. Alén)
disso temos a seguint.e proposição.

Proposição 3.4.10 Selar?z .'l c zl c071zo acama. E'n/ão a ./b7z/e z' ob/lida pe/a re.Peaáo S'+
:stá na álgebra Tnansü disjurçada.

Dem. Sejam = .S':,4 c B'=B/ < c:, >. Observeque/?'é isomorfaa ,4'= d/ < c.- >
Se í' não pertence a O então C' está contida em -B'. Logo B' é de tipo de representaçà.o
infinito. Por outro lado .já que existe um epimornsmo de ,4 en] B'. rnodB' sc . 3 -- '

imerge na
categoria mod.4 que é de tipo finito. Por tanto B' é de tipo finito. o que contradiz as
nossas hipóteses. Então z' está en] ('. [.]

De 3.4.10 temos quc zl: está íla álgebra mansa disfarçada. Sabemos que co]]] âs
transformações. feras nos ramos pa.ra. lc\á-los a ramos truncados. zl. continua. sendouma
fonte de B, pois C' 6lca invariante por essas reflexões,jver 3.3.1 e 3.3.21. Mostrarenlos
que l/({1.)1-a é un] alargamento finito de B. ' '''''' ''''''

Relembramos do capítulo l quc uma álgebra Á é chamada mansa se para cada di-
mensão d C .#xv; existen] À -- kjfj-binlódulos Mi , . . , À/,(d), A/. livre como #jZj-módulo para
todo á, tais que para. cada ,4-módulo indecomponível X'com dzlz7tt.V = d

,\' = A/i ®kltl S.

para algum a C /\ . vei 1.1.23

Se .4 é mansa e d C FV. então o número mínimoentre todos os possíveis s(d) é denotado
por '5Á(d). Se '5.4(dl = r, para toda dimensão d, .4 é dita doméstica e r é dito o número
de parâmetros. Se .5..{(dl $ d' para algum c C F\í e todo (/ C /\ , então ,4 é dita. de
crescimento polinomial.

Temos o seguinte lema de l6j:

Lema 3.4.11 IAsseTlt-Nehring-SkowroTíski) Se A é um alargame7tto por ramos doméstico
le uma álgebra ntansa disfarçada, e7tt,ào ela. é doTrtésticu a ulrt para tet.ro.

Proposição 3.4.12 .S'e.7a .4 z/n?, a/rzzgarrzen./o por ralhos dorrze'sZíco dc zz71za á/gebz'a ínazlsa
dís/arcada C. S'c ?l C (''. í.rzZào l/i/ll,4 d d077tdsíáca, por/ízr /r] dc cl'fsczrízerz/o po/ãrz077}áa/.

Dem. Se .4 ó ui l alarganleJlt.o poi talhos doméstico de urna áigebra nlaiisa disíaiçada
C': então .4 é olha iílgebia inclinada itcrada de tipo iilhnito. c })oitanto .S'.'.4 tarllbén] ó

inclilaada iterada dc tipo finit.o ou inf]rlit.o. Se foi (]e tipo infinito tan]bér]) ó uii] alargalilerlt.o
pol ramos dornésLi(o de unia. álgebra mansa disfarçada ('''



Já que ? € (' segue quc a condição de 3.4.9 se satisfaz automaticamente. c portanto
todo l/(?ijjH-módulo nào isomorfo a /(?'l é uni A-módulo ou un] .q'.' .4-niódula.

Temos dois casos:

al Afirmamos (]ue sc .ç'.'J ó de tipo hnlt.o então l/lzlll..l é donaéstica a urli pal'â.metro.
Já que ,4 é doméstica a unl parâmetro, por 3.4.11 existe um bimódulo ..{A7kltl tal que para
quase todo módulo -\' temosque para S'. = tlíl/i/ --a) ' - '

X = A4 8k[,] S'.

Como só exist.e uni número finito de Sf.4-módulos e A/ tambén] é un] l/(í)l.4-módulo
segue que quase t.odo m(5dulo da extensão pode ser obtido dessa maneira. portanto l/(?ill..l
é doméstica a un) parâmetro.

bl Afirmamos quc se S'.'d é de tipo infinito l/(zlld é dorlléstica a dois parâmetros.
Temos de 3.4.11 quc S'.'H é doméstica a ur]] parâmetro, portanto existe um bin)ódulo
.4.W'k]t] tal quc pala quase todo S'Í.4-módulo .V'

À'' = M' ®kl:l S'.,

Como Á é doméstica a um parâmetro, então existe um .4 -- kjZj-bimódulo .&/ ta! que para
quase todo .4-módulo .V

X 3 JW ®tlrl Sõ
Observe que ]W e a4' também sào l/({)IH-módulos, logo temos que existem dois l/(íll.4 --
kjZj-bimódulos que descrevem todos os l/(i)IÁ-módulos. Logo l/(í)l.4 é doméstica a dois
parâmetros. Eni particular l/lz)IH é de crescimento polinomial. n

Definição 3.4.13 Uma á/febra ,4 e' de ciclos finitos sc se nprc qt e e=isZir um czlrclzz/o

)Titulado: nenhum dos m.or$sn\os envolvidos pertence ao radical in$Ttito dn cal.egorin.

Proposição 3.4.14 rSÃotur07ískzJ Sc.ja d ./br/erne7zZe separada. São eqTziua/e7z/es

al A é de crescimento polinomial

UI A é de cicios .anitos

Relembrados de j211 o seguinte lema

Lema 3.4.15 S'(jarl? -V c } ilnd«o /z/)071.z'uezls /a?ls que zz(io fczn cara?l71./10 dí1 7lFFcdu/?'Tpcí.s d(
y /)a.ra .\'. S( 0 # /? € #on?,.l(} . -yl cn/áo.

1) Para ca(ta l Z \ e=istell módulos ITtdecolrlpoltí ets \ = \.... .\ ... apttcnçãc'
urredutíueis a. . \ : \ ---'- \ : l)al'n 2 ::: \.. . . . ll e u,nl vl\orjisíllo .f € H~oTl\.4l~\,*.Xb t.a.i~s qu(



})Para cada 1] ? \ existem módulos {ndecomponíTel.q X,..... .Xu = X. aplicaçõ(.s
.rredut uei.s l3. . X. ---* X.-\ T)ara 1= \.....u e Hm mol'fisco g E Holll,\ç\ .X.b tais qu(
di. . . . J«w / 0

Lenda 3.4.16 .S'ela .,l u?il a/ar'gazzlerz/o /)oí 7'üHO.s dc unia d/gcblr/ rilarz.sa dís/al'fada (.'

Sejam 'P.'r. Q Q coTltpoTtclttc pós-prol)etiva. a Jaínília tubular c a coTnponentc pré-iTijet l,{i
espectiuümentt. Então HonlAtl' .'P) -- HolTtAtQ pl -- }lonlAçQ.TI -- q

Dem. Sejan] .)ç C 7' e } C 7 ou } C Q. Então nào existen] canlin})os de irredutíveis de
y' até X. Suponhamos que existe /z : }' --* .V, /z # 0, por 3.4.15 parte bl segue que para
todo n ? 1, b = o,:. . - atg.. onde os .\, estão em P, já que .\' só ter)a um mímero hálito
de predecessores temos uma contradição. Portanto não existem morfismos chegando en]
7) desde outra componente

Sejam } C Q c .\' C 7 então nào existeii] cantinhos dc irredut.íveis de } até .\ . Supo-
nhanaos que exlst.c /l : } --, .V, /? / 0, por 3.4.15 pari.e al segue qtle existe um caminho
infinito en] Q de sucessores dc } . (.loiJtradiçào cona o fato que } só terll um número finito
de sucessores. Portanto iJào tem morfismos saindo de Q para outras componentes.

Temos o seguinte lema devido a Liu em [38] que será usado na. prova da proposiçãocentral:

Lema 3.4.17 rLíuJ Sejar7] À' ( y módu/os enz I',.4 Zaás qtze z'adT'l.V,y) # 0. E'rzf(io
c=istem caminhos in..Êxitos

X = Xo ---* X. ---. Xi-l --, X.. --*

e

}L --* }b-. -+ . - . }l -+ }l) = }

e"} I',a fa,:s q? e ,adTj-\'. })l # 0 ' «adT(,Vi. y'l 0 para iodo zl.J ? 0

O seguinte lenda e uma estensão direta do lema 4.2 de l61

Lema 3.4.18 .Se.7a /i urlza d/geóra rzc/izzada zlíerada D,. 1? ? ';. ou ]ZJ., /) = 6, 7. 8 de Zípo

de representação in.finito c i anta fonte de C tal qtle i..r(i~i'ln d tt t alarganteTtto Jinilo d(
B elttão SÍB é de, til)o dc rel)I'esertt.ação brita. ' '

Dem

Seja. B' a subcat.cgoria plena consist.indo dc todos os ol).fetos de B exacto /l. Peia
definiçà.o de alarganicnto finito e do lema só existe un] número finito dc .F.'/3-i)lódtilos



indecomponíveis que nào sào B-módulos. Já que os restantes S.-B-módulos indecom-
poníveis são B'-módulos é suficiente mostrar que B' é de tipo de representação finito.

Primeiro provaremos que B' é schurian, -K-livre e simplesmente coilexa. Como { C (.'.
segue B' é schurian e A-livre. Se C é hereditária de tipo A. ou uma não schurian mansa
disfarçada é claro que B' é simplesmente conexo. Se B' é de representação infinita então ela
contém uma mansa disfarçada C' como subcategoria plena convexa. Observe que (.: # (''
já que C'' não contém z. Como B é uma álgebra inclinada iterada de tipo euclideano a sua
forma quadrático homológica qB tem coposto 1. Já que C' (respectivamente C') é mansa
disfarçada a restrição qc (resp. qc') de qB a ela tem um vetar radical sincero z (resp. =').
Como z e z' sào linearmente independentes no grupo de Grothendieck /t'o(-B) obtemos
uma contradição. e portanto B' é de represent.ação finita. O

Proposição 3.4.19 Sela 4 uma á/febra inc/irada ií.brada. de aipo 1)« ou #;.. Sela í urlz
poço de Q..4 saizls/aze7zdo a propriedade 1+) de 3.4.9, então ÁI/(2ll é de cic/os ./i?zííos.

Dualmente se j é uma foTlte dt Q,.\ satisfazendo a propriedade t+'l de 3.4.9 temos qac
1/(JllÁ é c/os ./i«i/". '

Dem. Seja Á a álgebra repetitiva de Á, ver l91. Happel mostrou em [311 que para
álgebras de dimensão globo!.finita a categoria derivada de ,4, isto é l)Ó(,4) é equivalente a
categoria !!!edÁ, onde z!!gdá é a categoria cujos objetos sào os Á-módulos não projetivos
e os morfismos são aqueles .4-morfismos que não se factorào atráves de um project.ivo.
Este é o caso das álgebras inclinadas iteradas de tipo euclideano. Também no mesmo
trabalho Happel mostrou que a categoria derivada de uma álgebra inclinada iterada de
tipo euclideano é de ciclos finitos. Segue que z!!edÁ é de ciclos finitos e de [9] que mod ,4 é
de ciclos finitos. Por outra parte Hughes e Waschbüsch em 1371, lema 2.9, mostraram que
S+Á 3 ,4.e no lema 2.8 que o ÁI/(i)j-módulo projetivo-injetivo P(i') pode-se identificar
com um .4-módulo projetivo-injetivo. Portanto temos que mod ,41/1{)1 se imerge em mod
.A, já que mod S+,4 e mod Á se emergem em mod Á e todo .41/(i)j-módulo diferente de
P(i') é um S+A-módulo ou um H-módulo. Como mod .4 é de ciclos finitos, segue que
ÁI/(í)l é de ciclos anitos. O

Vamos mostrar agora que l/({' )l-a é um alargamento finito de .B. Esta é a proposição
central deste capítulo.

Proposição 3.4.20 l/(::Í:llB d «m «/«ry««..nlo ./i«áfo d. B

Dem. A álgebra B é obtida de H' por uma sequência de reflexões que só envolvem
vért.ices dos ramos e zl. é uma fonte em C'. Dada a sequência especial que foi aplicada nos
ramos, ver o algoritmo desenvolvido en] 3.3.1 e 3.3.2, nào existem caminhos de zll até
tais vértices. Logo: telTlos de 3.4.2 que as reflexões comuLam. então

'.S';.' D
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Queremos mostrar que l/(íl.)IB é um alargamento finito sabendo quc Sã .4' = .S:.:
é de tipo finito. Como por 3.4.9, todo l/({1:)1,4'-módulo é um ,4'-módulo ou um
módulo e Sã ,4' é de tipo finito, temos que l/(i' )l.a' é um alargamento finito.

Vamos mostrar que em cada passo para um vértice ./: do ramo !)elo qual aplicamos
uma reüexão no processo. se temos que l/(ÍÍ.)in é um alargamento anito então:

.S:' ,4'

s;'l/({1:)in l.r(il.)ls;'n

é também um alargamento finito. Sabemos que 1) é um alargamento por ramos doméstico
de uma álgebra mansa disfarçada. Por isso, a aljava I'o está. bem determinada: consiste
de uma componente pós-projetiva dada por alargamentos finitos e inserções por corados
da componente pós-projetiva de C'. uma componente pré-injetiva dada por alargamentos
finitos e inserções por raios da component.e pré-injetiva de (' e uma família tubular. dada
por tubos insertados e coinsertados e alargamentos finitos neles. obtida da família tubular
de C. Como zll: está rla álgebra mansa disfarçada (-'. r'l/Í:) está na componente pós-
projetiva de D. En) todo o processo usaremos forten)ente a estrutura de l n. descrita em
1.3.5, em todos os passos faremos referencia constante a 1.3.5 só denotando os incisos
[ ,iiJ,]ii;,iv),v,l e v]).

a) Seja J.- é um poço de um ramo de extensão não truncado como em iv), tal que
quando aplicamos S+.D, .jÍ resulta uma fonte de um ramo truncado maximal de extensão
como em i). O projetivo P(.JÍ) está na boca de um tubo de S;l,) já que radPI.j:) = /(.7:)
está em um tubo de D (ver iv)). Portanto insertas PIIÍ) corresponde a unia inserção por
raios, pois .jÍ está nas condições de i). Como S+l/({1:)in = 1/({1:)1S;n pois as reflexões
comutam, e o projetivo P(íl,) está na componente pós-projetiva temos a seguinte situação:

p({1. )

Afirmamos que nào existem novos módulos A/ tal que .\.í:.. # 0 e ./14.,r / 0. Se existir
um M nessa situação. Lerían)os um niorhsnlo ./ : P(JI) ---, ,v nào nulo. com .q,.f en] 7'
então estaríamos na situação do 3.4.15 parte b). ist.o é. existiriam un] caminllo infinito
de morâsmos irredutíveis
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e morfismos nào nulos /: : PI.jÍ) dc os .4/. são predecessores de A/. Como
existe um número finito de predecessores de ÀÍ e nào exist,enl circuitos orientados enter
eles. teríamos urlla contradição. Portanto nossa ahrmaçào é verdadeira. Logo nào existem
novos módulos com as duas componentes nào nulas. Já que /l(zl:ll/) é un] alargamerlto
finito por hipótese. quando insertamos o projetivo PIIÍI só obtemos um número finito de
novos módulos com a componente il: não nula. Por outra parte as respectivas reflexões
comutam segue que l/(íl:)IS;Z,) é um alargamento finito.

b)Se J. é um poço de um ramo de extensão como em iiil tal que quando aplicamos a
reflexão S.+Z) temos que JÍ resulta uma fonte de um ramo de extensão como em iil 1. Nesse
caso a insersào de P(j;l corresponde a um alargamento finito na componente pré-injetiva.
Portanto P(.7;) está em Q e P(zÍ:) está em P. Se existir um novo módulo M tal que
'VJÍ # 0 e ]W.. # 0. teríamos tm] morflsiT)o não nulo de F'(JÍ) ern v. Já que /:'(j;) está
em Q e M está em T', ilovament.e estaríamos nas condições de 3.4.15 parte b). Segue que
existiriana um cadinho inhnito de morfismos irredutíveis

} .v,. ; -----* hl\ ----., NI. = NI

e morfismos não nulos ./: : P(JÍ) onde os M.- são predecessores de .IW. Novamente.
como existe um número finito de predecessores de A/ e nã,o existem circuitos orientados
entre eles, teríamos uma contradição. Portanto nào existem novos módulos nessa situação.
por um argumento similar ao de a) segue que l/({' )Isbn é também um alargamento finito.

c) Se Jí é uma fonte de um ramo de extensão nào truncado como em ivl tal que
quando aplicamos S; /D resulta que J; é um poço de um ramo de extensão como em ivl. O
projetivo P(.jÍ) está num tubo de D, e corresponde a um alargamento finito de um tubo
de C (ver iv)) e por outro lado P({Í.) está em P'. Como a situação é análoga à de a) segue
(lue l/(íl.)IS.[Z) é um alargament.o finito.

d) Assuma agora que J. é uma fonte de um ramo truncado de extensão tal que J. é como
em iii), e quando aplicamos a reflexa,o SJI ternos que .JÍ está no ramo truncado maximal
como em il. Então o projetivo P(JÍ) está na boca de um tubo e o plojeti\o P(ÍÍ:) em 7'
Logo a situação é análoga a anterior, e não existem novos módulos com componente ?l,.
diferente de zero. Também nesse caso l/(íl:)IS.in é um alargamento finito.

el Se j{ uma fonte da linha principal de um ramo truncado de extensão, ver 3.3.2. sc
ao aplicar S;, J; corresponde a un] poço de um ramo de extensão como ern ivl. Nesse
caso o projetivo r'l.?Í) está no tubo e corresponde a. ur]] alargamento finito de um tutlo d(
C'. A situação é similar à de al. e segue ent.ào l/(z:llS;D é um alargamento finito.

f)Se J: é a raiz do ramo truncado de extensão e é urlla fonte. ao aplicarmos a reflexão
C'i resulta que JÍ est.á no ramo truncado rllaxirrlal de coextensão como ern iil. Nesse caso
o projetivo PIJll está na conlf)onent:e pós-pro.jetiva e Pl?l:) também. \:amos mostrar quc
só existem um ritlmero finito de novos n)ódulos .v com componente /l« e JI diferente' dc
zero. Temos (lue /-'lJÍI c /(l«l estão na mesma componente C de /: = Í/(?il:ll.ç;n.
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Se M é un] novo módulo tal que À/.. # 0 e .A/,r # 0 então Nome(A/, /lí.ll # 0 .
Nome(P(j;), .44'l # 0. Os morfismos entre módulos de C compreendidos no selar entre
o caminho seccionar saindo de P(jÍI e o caminho seccionar chegando em /(í.l dados poi
compostas de nlorfismos irredutíveis sã.o em número finito:

/( ,:. )

p(jl:)

Mostraremos que em tal setor nào existem morfismos no radical infinito da categoria.
Suponhamos que existe um morfismo / : ]W --} A'. com À/. ]V em C e que ./' está no radical
infinito de mod-E. Observe que L = S;iSf. D é inclinada iterada de tipo euclideano por
3.2.2 e ]30]. Temos duas situações possíveis: ou L é de tipo finito. ou L é um alargamento
por ramos de uma álgebra mansa disfarçada. Seja r' = SiZ). Como F' é inclinada iterada
de tipo euclideano e {Í. C C', temos da prova de 3.4.18 que /? \ {z' } é de representação
finita. Então só existe um número finito de F-módulos AÍ tais que A/f:. = 0. e portanto
só existe um número finito de r'-módulos .4/ que também são Z,-módulos. Como {l. C C'
segue de 3.4.9 que todo l/(íl.)IF'-módulo é um F-módulo ou um L-módulo. Se Z é dc
tipo de representação infinito só existe um número finito de l,-módulos /V tais que eles
também podem ser vistos como F'-módulos, logo .N,. # 0 para quase todo Z,-módulo. Por
hipótese temos que / C 7'adF(M, /VI. Portanto, por 3.4.17, segue que existe um caminho
infinito de morfismos não nulos:

Nt ----+ . . N.L ---.} N

e morfismos não nulos /: : A/ tais que ./: C 7'adB'(À/.,V.l. Já que l \ {i.} é
de tipo finito segue que existem .N', e ./,, tais que (iV,),. # 0 e /. : A/ ----- A', tal que
f, ç: rad'ÊtM. N. b.

Dado /, : M -------, iV. tal que ./. C radF(Ã/, /V.) existe, por 3.4.17. um caminho inhnito
de morfismos não nulos:

e morfismos nào nulos g: : L: --* .'V.. z C Z\t. t.ais que g: C 7adÊ'( L:. .V.). Já que o caniinllo
é infinito e F' \ {?' } é dc t.ipo finit.o. existem Lí: para algum í C /.V. tal que (L.l:L # 0 e
g. : Z,* Portanto temos o seguinte circuito em mod/;:

Ni , L. , Li

P(,:l:l -----. l, -L .v, ------, /li.l ------* r'(:l.l
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que é um ciclo infinit.o em modo. Como P(;1:) está na componente pós-projetiva satisfaz
as condições (]e 3.4.19 })ortanto modo é de ciclos hnltos. (I'ontradição.

Portanto nã.o existem morfismos no radical infinito no setor considerado. o que implica
de [211 que todos os morhsmos entre módulos de C estão dados por compostas de érre
dutíveis, logo C é st.andard generalizada. Segue que só existe um número finito de novos
módulos em C com as duas componentes .j: e í« não nulas.

Suponhamos agora que existe um módulo .A/ em alguma outra componente D de E.
tal que #o«.E(F'(.jÍI, WI # 0 e Nome(M, /Í. ) # 0.

Como {l. C C', a álgebra E = 1/(ÍÍ.)lr' tem a propriedade que toda componente co
nexo diferente de C é uma Z,-componente ou uma F'-componente, por 3.4.9. Isto é. se
temos uma componente Z) diferente diferente de C, ou quase todos seus módulos sào r.
módulos ou quase todos seus módulos são L módulos. nesse caso dizemos que Z) é uma
F'-componente ou unia /.-componente : respectivamente.

Se Z) é uma L-componerlt.e, então L é de tipo de representação infinito e portanto pol
1.3.7 um alargamento por ramos de uma álgebra mansa disfarçada, e nesse caso a com-
ponente pré-injetiva Ç2' de L contém C/ < efl > (a reunião das componentes resultantes
de C ao fazer o quociente E/ < e,h >). Segue que P(.jÍ) é um L-módulo e está em Q'

Temos que a'/ esta em uma L-componente .Z), então quase todo módulo em D é urn
L-módulo. Seja / : P(jÍ) ----, A/ um morfismo no radical infinito, então temos por 3.4.15
e 3.4.17 que existem um caminho infinito de morfismos irredutíveis

; M. -!b -!b .A/: -!b A/. = M'

e morfismos no nulos no radical inânito ./f : P(.jÍ) -- para todo { C Z\r. Já que os

mórâsmos são irredutíveis segue que todos os M{ C .D. Como Z) é uma L-componente
segue que existe um A/. que é um L-módulo. 'l'emos que /. C radF(/'(.jÍ), .iW,l e para
todo n C -mr. ele se decompõe como /. = a,+l o../.. Já que na sequência infinitos
M. são l,-módulos. pois Z) é uma Z,-componente, segue que /, está no radical infinito de
moda. Logo temos um morfismo não nulo / C raiz'(/'(.jÍ): M,) saindo da. componente
pré-injetiva em mod Z,. Clontradiçào com 3.4.16.

Segue que .D tem que ser uma F'-componente. Existe À4 C Z) tal que existem morfismos

g '. PÇI'ib ------* N]

e

h -. XÍ - iti.b

Temos que g C radÊ'(r'(JI). A/l portanto. f)or 3.4.15 e 3.4.17. existem un] cartlinl)o
infinito de morfismos irredutíveis



-----+ b.{~ ----.--+ Mo - N{

e morfismos não nulos g. : P(JÍI -----, A/{. Por outra parte temos que iv. C Z), já que Z) ó
uma F'-componente e F' \ {i' } é de tipo finito, existe algum Z C ZV tal que À/. é uni /r
módulo tal que (A/tl,h / 0. Então existe un] morfismo nào nulo de F'lzl:l em Mt. Observe
que existe um morfismo nào nulo de .r(ã«) em r'({l.l. Logo temos o seguinte circuito em
mod .E:

p({l.l -e-. w: . . . ----, M --L .r(i«l -------* p({Í.l

onde gt e A estão no radical infinito de mod-E. Então temos um ciclo infinito na categoria.
Temos que P(í'l está na componente pós-projetiva portanto de 3.4.19 temos que modo'
é de ciclos finitos. Contradição

Portanto, os únicos novos módulos com as duas componentes não nulas estão no setol
de (: indicado na figura. Segue que só existem um número finito de novos módulos com
as duas componentes diferentes de zero. Logo E é um alargamento finito de F'

g) Seja agora .j. um poço de um ramo de coextensào como em v) tal que quando
aplicamos S+, a fonte JÍ resulta no ramo truncado maximal de coextensào como em iil.
Nesse caso projetivo P(.jÍ) está na componente pós-projeti'ra e P(zl: l também, segue que
ambos estão na mesma componente de l/(il.)ISllZ) como no caso anterior. Analogamente
segue que l/(íl.llS;n é um alargamento finito.

Os outros casos são duais aos aqui apresentados e representào as mesmas situações.
então em todos os passos do processo l/(i' )IS+'Z) é um alargamento firlito, em particular
1/(il.)IB é um alargamento finito. O

Clorolário 3.4.21 Se B = S+' . . . S;l'.A' então S.hB é de aipo ./i7zzlfo c SãS;T
rl de tipo frito para todo t de \ até n -- \.

Dem. Segue da prova que l/({1.)1a é um alargamento finito, já que foi mostrado que em
cada passo o alargamento é finito. []



Capítulo 4

A conjectura de Roldán nos casos
]Dm, e Ep

Neste capítulo mostraremos que a versão fraca da conjectura de Roldán é satisfeita para
álgebras inclinadas iteradas de tipo -D« e mostraremos sob quais condições a versão fraca
é satisfeita para álgebras de tipo #l'., p = 6, 7, 8.

Na seção l começamos mostrando alguns lemas prévios com vista à prova da conjec
tura. Na seção 2 analizamos a existência de fontes fortes numa álgebra mansa disfarçada.
Na seção 3 desenvolvemos um critério para decidir a validade da versão fraca da conjec-
tura. Dito critério se aplica na lista de álgebras mansas disfarçadas Finalmento na seção
4 mostramos q.ue a versão fraca da conjectura é satisfeita para álgebra inclinadas iteradas
de tipo .Z,). e -EP

Relembramos aqui a versão fraca da conjectura:

Conjectura 4.0.22 Se.ja H uma á/febra {nc/irada íterada de aipo Q de represenÍaçào
$nita, onde Q não é um diagrama de DUnkitt. Então existem sequências de módulos
{nc/inantes Ti. . . . ,7},: c á/febras Áo, . . ,Á., com .4í = End..{...71, Áo = Á, .4. = D. c
Ai de tipo de representação $náto para todo i# m.

4.1 Alguns lemas preliminares

Mostraremos aqui alguns lemas que serão essenciais nas próximas seções para provar a
versão fraca da conjectura..

Lema 4.1.1 Sc.ja. B
j d.is «é-tic« d. QA

IA/l.4 zzma coe/Ze7zsào por um p07zío de Ilha á/febra .4. sejam ? f
Sc e:riso,e um.a cadeia de mor$smos Ttào Ttulos: não isomor$smos
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em modB.
PB(2~l -----+ N\ ---+ ' ---.+ N. -------. Pn].j]

onde os Ni são indecomponíueis, então existe uma cadeia de mor$smas nã.o nulos
zsomor/zsmos

/',{(il ----, Arf. 1,.{ ------* . - . -----, A',. 1,.1 -------, J:',{(J l

em mod ,4.

Dem. Como a álgebra -B é

"-.«-«-l ú. :l
sabemos que naod 23 pode ser identificada com a categoria das ternas (y'. y" , (5), orlde \'''
é um k-espaço vetorial, \.'" é urn A-módulo a direita e

ó : \''" 8..{ DM

uma aplicação linear, ver [411. Podemos supor que (5 é um epimorfismo. De fato, se .5 não
fosse um epimorfismo então J)y' = /mó a) V

Logo(D/mó, V", .5) é um somando direto de(y', V",.5). Isto é. existe um epimorfismo

(ia,«-l:(V',V'",ó) mó,}'",ó)

e um monomorfismo

({d, á) :( 0.ÍmÓ, }'", .5) ----. IV', , v",Ó)
tal que o seguinte diagrama comuta

V" ®..{Da4 .b'" ®4 DM V" ®..i .Z)M

Ó

D\,,'

Ó Ó

D\'.'
'T

2

Portanto lzd. «-)(íd. /:l =({d, {d)IW/«õ,v .H
então ó é epi. ou IV . \'' . .SI =(0,#.01.

Segue que se (L''. \. " . .5) é indecomponível
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Os projetivos que corresponden) a vértices de Á estão dados por (P ®,.{ Z)M, p,.{ , ial
ver [40] e [26]

i,d '. P hA DM ---+ P ®A Db.l

Assumimos agora que existe uma cadeia de morfismos não nulos. nào isomorfismos
com todas os A'.. indecomponíveis

PB({) -----. JV: ------ -----, N« ----* PBÇjb

onde {, .j C Q..{ . Então temos o seguinte diagrama comutativa com todos os ./i epimorfismos
e todos os (a,, Õ.l não nulos e não isomorflsmos.

a.8 A'= ® DÃ4---.

'« l ""*:"
PÇjb 8 nM.P(i) ®

a. '3«+:

Seja /o = id e ./«+] = {d. Vamos mostrar que a{ # 0 para todo zl

Se P{ = 0, ente,o af # 0 pois (c*{, /3f) # 0.

Suponha agora /3. # 0.

1 . ,n + l

Se aí = 0, segue que ai ® 1 = 0 e portanto

0 = ./;a{ ® ] = #{/...

Como ./l.i é um epimorfismo segue queH{ = 0. Contradição.

Então todos os af # 0, e isto induz uma cadeia em mod .4. Se algum a.. é um
isomorfismo Ar.-i = A',, nesse caso tiramos A'.-l da cadeia, e colocamos o morfismo
a{.iai de N.-2 em A',. Observe que ao menos um dos aí não é um isomorfismo, pois P({l
não é isomorfo a r'(.j). Portanto temos uma cadeia induzida em mod Á

PH(:) ----* A;ll -----, PAÇO )

onde os morfismos sã,o nào nulos e não isomorfismos Q

A seguinte proposição mostra que numa coextensão por ramos truncados de uma
álgebra mansa disfarçada se uma. fonte tem a propriedade de ser uma fonte fort.e na
subaljava convexa correspondente à álgebra disfarçada. também é uma fonte forte da
coextensão por ramos truncadas.
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Proposição 4.1.2 S'( .4 d Ilha coe=/ezzsào poz' ramos írurzcados de uma á/geóra marzsa
disfarçada (l: e j é tllna /ante dc A. tat que ] é uma fonte forte d( (I' . então J é uma font(
f.«te d. ,\.

Dem Seja /\' um ramo truncado de coextensão em é). Teremos então

vv
\/'

Olhando só na subal.lava. convexa /\ formada pelos vértices do ramo. na figura todos os
vértices menos b: temos que o projetivo associado ao vértice n como k/x-módulo também
é injetivo, isto é Pk/*-(7zl = /kh (tl. Por outra parte PJ(rzl é um somando do radical de
P,{(b) por tanto temos em I'.4 a seguinte situação:

I'J;x.

p(ã

P(2.
P(l

Por tanto não existem projetivos do ramo que sejam sucessores de F'(bl. Precisamos
mostrar que se a era uma fonte forte de C então continuará a ser uma fonte forte de
.4. Para isto observamos que os únicos projetlvos associados a vértices do ramo que
podem ter morfislnos em pro.activas corresporldentes aos x'értices de C'. sào os projetivos
correspondentes aos vértices da linha principal do ramo. Logo temos que ver que os
projetivos da linlla principal ''não desordenam" os projetivos de C'. lst.o é. se os projetivos
correspondentes aos vértices da subaljava convexa C tinham uma certa ordem (/:'(?l $
P(jl se P({l é predecessor de P(.pll na aljava de Auslander-Reiten I'( . vamos mostrar
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que tal ordem é mantida quando insertamos os projetivos correspondentes aos vértices da
linha principal.

Trabalharemos enl cada ramo. Faremos um argumento indutivo sobre o comprimento
da linha principal do ramo de coextensão.

Se n = 1 temos que B é uma coextensão por um ponto por um módulo simples regular
e do lema anterior segue que se a não for uma fonte forte de B existiria uma sequência de
morfismos não nulos, nào isomorfismos e módulos indecomponiveis A',

Pa ( a l

onde j é um vértice de C', já que o projetivo de b está no inicio da alia\-a I'B . Tal sequência
induzida uma cadeia de morfismos nào nulos, não isomorhsmos em C

&ja) ------, Ni,lc

onde os /V{. o são indecomponiveis já que B é coextensão de C por um módulo indecom-
ponivei e os -Ni sào indecomponiveis. Contradição com o fato que a é uma fonte forte em
(:. Segue que a é uma fonte forte de .B.

Suponhamos agora como hipótese de indução que para toda coextensão B de C' por
um ramo truncado cujo comprimento da linha principal seja menor do que r, se a é unia
fonte forte de C então a é umâ fonte forte de B.

Seja agora B dada pela coextensão de C' por um ramo truncado cuja linha principal
tem comprimento r. A álgebra 1? pode ser 'ç,isto como a coextensão por um ponto por
um módulo indecomponivel de uma álgebra 1), onde D é uma coextensão de (: por um
ramo truncado cuja linha principal tem comprimento r -- 1 . Logo a hipótese de indução
se satisfaz para D. Segue que a hipótese de indução também se satisfaz para B, já que
ela é a coextensào por um ponto de D e foi mostrado em r2 = 1. que se a é uma fonte
forte de D então a é uma fonte forte em B. O
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4.2 Análise da existência de fontes fortes numa álgebra
mansa disfarçada

Seja Á uma á]gebra inclinada iterada. de tipo i)« ou JZi;. de ti})o (]e representação finita.
então existe uma sequência de poços fortes ll].. - ,z. tal que Á' = S+ . ..S;.4 é uma
álgebra inclinada iterada de tipo D. ou 2Zi;. de representação infinita. Logo Á' é um
alargamento por ramos doméstico de urna álgebra mansa disfarçada (.'

Estudaremos a seguir a existência de fontes fortes numa álgebra disfarçada C'. Anali
zaremos separadamente os casos em que a álgebra mansa disfarçada C' é de tipo A., l)«

Observamos que a cínica álgebra mansa disfarçada de tipo À« e é ela propria.. Nesse
caso como ela é hereditária temos que toda fonte é forte.

Vamos agora finalizar caso a caso as álgebras mansas disfarçadas de tipo Z,). que est,ào
listadas em 1351:

P

8 m''F r

Lema 4.2.1 NuTTta átgebra A in.alisa di.slüT'çada de tipo i). toda .fonte é forte



Dem. Se Á = kD. então é hereditária. Neste caso se z é uma fonte: então o projetivo
P(il é poço de uma fatia completa formado pelos projetivos e portanto ele é uma forre
forte. Seja agora Á dada por:

Se i é uma fonte correspondente à subalja'ç'a convexa .D. de Q,:} então ela é uma fonte
forte. Se i= 1 ela também é uma fonte forte como pode ser observado na sua aljava de
A uslan der- Reiten :

I'.,i
P(2

P(3

P(n+l)

P(n+

116



Considere a outra orientação da mesrrla aljava

Na sua aliava. de Auslander-Reiten vemos que a situação é similar

p(3.k ,/

P(3b"'" 'L (:;: :--.P(1)

P(nt

Seja .4 é dada por



Se zl é un)a fonte da subalja\:a co]]vcxa dp tipo .ll, de Q4 o [)ro.]etivo r'r/) c u]]] })oqo
da secção dos pro.letivos (orrespondentes a tais verti(es. l)ortant.o urna forre forte. Os
vért.ices 7 = 1 ou / = 1?? + 2 taillbÓJll Ó villa fonte forte coillo podcnios ver iia sua aljava
de Auslander- Reit:ei] :

r.,{ P(%

p(!ij

P(nll
P(m+ll

...,P(m+21

P(m+3)

Por último se d é dada por

então l é a única fonte e é forte como podemos ver na sua aljava de Auslander-R.eiten



P(2

P( n- ! )

P(n

P(n+2}

Q

Exemplos de álgebras mansas disfarçadas de tipo .Ül;P que possuem fontes que nã.o são
fortes serão exibidos ao longo da próxima seçào.

Voltando novamente a situação na que estamos interessados, temos que se Á é uma
álgebra inclinada iterada de tipo 1)« ou ,ül;P de representação finita existe uma sequência.
de poços fortes {l,. - .,í. tal que ,4' = S= . S+ + zi.4 é de tipo de representação in-

finito, portanto d é um alargamento por ramos doméstico de uma álgebra mansa dis-
farçada C'. Sabemos que existe uma sequência JI, - - - ,Jt de vértices dos ramos tal que
B = Sl:' . . . S=-Á' é uma álgebra inclinada de tipo de representação infinito com umâ
fatia completa na componente pós-projetiva, isto é uma coextensão doméstica por ramos
truncados da álgebra mansa disfarçada C'. Já mostramos que a fonte ;l: é uma fonte de
C'. Temos então que se C é de tipo -K« ou /l)., {l. resulta ser uma fonte forte de C. Segue
de 4.2.1 que il. é uma fonte forte de B. Já que B é uma álgebra inclinada com uma fatia
completa na componente pós-projetiva e íl. é uma fonte forte de B segue de 3.1.4 que
S; B é uma álgebra inclinada. Como já mostramos em 3.4.18 S,i; Z? é de tipo finito e
todas as álgebras envolvidas na sequência entre Á e S.i B são de tipo finito.

A seguir estudaremos o caso em que .B é uma coextensão doméstica por ramos trun-
cados de uma álgebra mansa disfarçada de tipo #;..

n
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4.3 Um critério para testar a validade da versão
fraca da conjectura

Seja Á agora unia álgebra inclinada iterada de tipo D« ou ãr. de representação finita
tal que existe uma sequência de poços fortes íl,- ..,í. onde .4' = S: .. .S: ,4 é uma

álgebra inclinada iterada de tipo #l;. de tipo de representação infinito. A álgebra .4' é
um alargamento por ramos doméstico de uma álgebra ('. onde (-: é uma álgebra mansa.
disfarçada. Temos que o vértice {l. é uma fonte de .4 que está em C'. Por outro lado
existe uma sequência de reflexões por vértices dos ramos de Á que comutam com a
reflexão por il: tal que a álgebra .4 é transformada em uma álgebra 1? inclinada com uma
fatia completa na componente pós-projetiva. Tal álgebra B é unia coextensão doméstica
por ramos truncadas de C', e já mostramos que Sl; B é de tipo anito e todas as álgebras
envolvidas no processo para transformar d em S.= B por dit.a sequência de reflexões sào

de tipo finito. Temos que o vértice íl: continua a ser uma fonte de B. e continua em C já
que C é invariante pela sequência especial de reflexões aplicadas nos ramos.

Na seçào anterior mostramos que se C' é uma álgebra mansa disfarçada de tipo Ã. ou
1)., toda fonte é forte. e nesse caso il: é uma fonte forte de C'. Em tal caso il. resulta sei
uma fonte forte de .B e S.; B é uma álgebra inclinada de tipo finito.

No caso em que -B é uma coextensã,o doméstica de uma álgebra mansa disfarçada de
tipo -E. se íl. for uma fonte forte de (: segue da mesma maniera que SJ B é inclinada« O
problema é que não necessariamente {l. é uma fonte forte de C', já que existem em C fontes
que nào são fortes. O seguinte resultado mostra que existe uma sequência de reíiexões
que transforma il: numa fonte forte.

n

n

n

Proposição 4.3.1 Se H ó uma coca;íensào doméstica por ramos Iruncados de ulrza á/febra
mansa disfarçada C: de tipo ]l=P, se i é uma fonte de Ci tat que i n(io é uma JoTLte .forte
enl,ão existe uma sequência jl.. . . ,jt tat que ji é uma .fonte .forte de S=.: - - . S;A e { é
uma .fonte forte de Si: . . . S=A.

Dem. Observe que Á é inclinada com uma fatia completa na componente pós-projetiva
por 1.3.6, por tanto todos os projetivos estão nesta componente. Já que í nào é uma
fonte forte, P({) tem pelo menos um sucessor projetivo.

A prova será feita poi indução sob o número de sucessores projetivos de /:'({l

Se P({l tem um único sucessor projetivo P(J). mostrarem)os que 2 é uma fonte forte

Seja l/(.7llÁ = B. Observe que .j é uma fonte forte de .4 acaso contrario /:'lzl t,Cria
mais do que um sucessor projetivo): portanto de 4.1.1 segue que J também é uma fonte

de S ÁJ
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forte de .B. De fato. se este nào fosse o caso teríamos que P(J) teria um sucessor projetivo
Plí). onde f # J' pois P(j l é simples. Segue que { e J estão em(Q,.{)o e existe uma cadeia
de morfismos não nulos: nào isomorfismos em mod B corlleçando en] Pa(J) e acabando
em Pn(tl. Por 4.1.1 temos que esta induz uma cadeia de morfismos nào nulos. não
isomorâsmos em moda entre &l(J) e P,.l(f). Isto é uma contradição com o fato de que
j é uma fonte forte de Á. Observe que pelo mesmo argumento PO(JI é o único sucessor
projetivo de Pn(í).

be.la .[J :: b;.q.

Observe que PB(/l, = 0, para todo / # .j pois J é uma fonte (PBI/l, indica o número
de caminhos de J até .j). Então Pn(/l = Pn(J) para todo / # .J. Se ã não é uma fonte
forte de D, então existe uma cadeia de morfismos nào nulos, não isomorfismos de /:'o(zl)
em Po(t), para algum Z, em moda. Já que moda) se imerge em modo, esta cadeia se
imerge em moda. Como Pn(/) = Po(/) para / = z. i temos que Pn(í) tem outro sucessor
projetivo. Contradição com o fato de que P(zl) só tinha um úr3ico sucessor projetivo. Poi
tanto { é uma fonte fora,e de D

Suponha agora que a afirmação é verdadeira se F'(íl tem no máximo [ sucessores
projetivos, e seja P(i) um projetivo com t + l sucessores projetivos P(J*+i), . . . , F'(.jil,
onde .jl é uma fonte forte. Assuma além disto que a ordem dos j! é dada da seguinte
maneira: P(.jt+l ) é tal que é um sucessor de P({) e não tem outro projetivo no caminho
de morfismos não isomorfismos que começa em P(;) e acaba em P(.7.+ll(o mesmo se forem
vários caminhos), nesse caso vamos dizer que P(Jt+l) é um sucessor direto de P(i). O
projetivo P(.j.) é tal (lue é um sucessor direto de P(i) ou é um sucessor direto de P(.j:+l l.
Desta maneira temos que /:'(.J,) é sucessor direto de P(.7,+i l ou é sucessor direto de P(.jll
para { + 1 2 / ;. s ou / = á. Vamos mostrar que j2 é uma fonte forte de S=Á. Temos
dois casos a considerar, se P(.j2) é predecessor de P(ji l ou não. Se P(.jl l não é sucessor
de P(J2) em mod.4. então .j2 também é uma fonte forte de ,4 devido à ordem dada nos
projetivos.

Seja Bi = 1/(jl)IÁ. Observe que .ji e j2 sào fontes fortes em B: por 4.1.1.

Seja l)t = S;Á. Pelo mesmo argumento usado anteriormente segue que J2 também é
fonte forte de Z)l , isto é. modal se imerge em mod,BI e se existir uma cadeia de morfismos
não nulos, não isomorfismos começando em P(.j2) e acabando num outro projetivo, esta
cadeia se imerge en] mod 1?1 o que contradiz o fato de que J2 é uma fonte forte de BI.

Se PH(jl l é sucessor de P,.:!(J21. devido a ordem dada entre os projetivos temos que
não existe outra fonte forte em Á. Nesse caso Pa.(.j21 não tem outro sucessor projetivo
distinto de Pn. (il ) pelo argumento de í = 1 . segue que J2 é uma fonte forte de D: .

Observe que Po: 1?) tem como máximo t sucessores projetivos: por tanto pela hipótese
de indução segue que a proposiçã.o é satisfeita. []

Voltando agora ao nosso problema. se zll. nào é uma fonte forte de /3 por 4.3.1 segue
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que existe uma sequência J] . . . ,J( tal que P(Ji). . , P(Jí) são os sucessores projetivos de
P(íl:) em modo e JI é uma fonte forte de -B onde B é inclinada com uma fatia completa
na componente pós-projetiva.

Observação 4.3.2 Jd que erra cada passo .7-- e í. são /ozzíes de E
respecíiuas re.Pezóes comunal?t por 3.4.2. ásZo í,

.s'' J l -- l
q' R ..
'J\H '''

l.Si,E = Sj*S').ES

Relembramos de 1371 o seguinte lema

Lema 4.3.3 Se Á é uma á/febra zlnc/irada de fípo de representação ./imita e { é urna /07ztc
.forte de A então SÍA é inclinada.

'remos que B é inclinada com uma fatia completa na componente pós-projetiva. Se
{l: não é uma fonte forte, temos que existe uma sequência ji, . . ,jt como em 4.3.1. A
proposição seguinte diz respeito ao caso em que S.ã - . S'.jl B é de tipo finito para todo
k - } , t}

Proposição 4.3.4 Sela a sequência Ji, ,Jt como acima, eníào Sa.S; . . . S;l.a é í7zc/zl

nada de tipo Frito. Além dist.o. para todo i. l $: i $: j -- 1,, temos que SJS;l
ST. . . SLS;B é de tida anito.n

Dem. Vamos mostrar primeiro que S= S; . - S B é inclinada. Como .B é inclinada
com uma fatia completa na componente pós-projetiva e JI é uma fonte forte de B então
por 3.1.4 segue que S;B é inclinada e por nossa hipótese é de tipo finito. Por 4.3.1
temos que J2 é uma fonte forte de S;.B então por 4.3.3 temos que sJ2sj,.B é inclinada
e por nossa hipótese também é de tipo finito. Para todo i tal que 2 $ i$ t temos
que S;.: . . . S;B é inclinada de tipo finito e .j{ é uma fonte forte por 4.3.1. Portanto
S; . . . Sia é inclinada de tipo finito pela hipótese. Temos que zl: é uma fonte forte da
álgebra inclinada S; . . . S;ia. Logo Sóis.; - . . S;i.a é inclinada.

Mostraremos agora que en] cada passo obtemos uma álgebra de tipo finito. Sabemos
que l/(il:)la é um alargamento finito por 3.4.20. e de 4.3.2 que as reflexões comutam.
Começamos mostrando que S.[ l/(íl:)in = 1-r(íl.)]Sia é um alargamento finito

Já que por hipótese 1)] = Sn B é de tipo finito temos que tanto r'(jl l quanto PB(íl,l
estão na componente pós projetiva de Di. Portanto temos que /(!.) e plllt estão rla
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mesma componente C de l/(zl:)IZ)i. O raciocínio que utilizamos aqui é o mesmo que o
utilizado na prova de 3.4.20 parte íl. isto é, se M é um módulo sobre a coextensão tal
que JW.. 7É 0 e A/,l # 0 então A/ é um módulo que se encontra na componente C no setor
determinado pelos caminhos seccionais que saem de P(jl ) e os caminhos seccionais que
chegam em /li«). Segue então que só existe um número finito de rlovos módulos com as
duas componentes z. e JI diferentes de zero. Por tanto l/(íl:ll-DI é um alargamento finito.
e de 3.4.18 S.= Z)] é de tipo finito.n

Agora para todo { tal que 2 $ f $ t, J,. é uma fonte forte de Z,),.] = SJ .: S: B qque
é inclinada e pela hipótese é de tipo finito. Aplicando o mesmo raciocínio anterior temos
que l/(il:)ID.-l é um alargamento finito, portanto S; Z).-: é de tipo finito. D

Proposição 4.3.5 Se.7a B uma coeztensão doméstica por ramos fru7zcados de uma á/febra
mansa disfarçada C: seja L uma Jlont,e de B, tat que i ç C e S:C é de tipo Frito, então
S:B é de tipo .Rntto.

Dem. Seja B uma coextensão doméstica por ramos truncadas de uma álgebra mansa
disfarçada C'. Por 1.3.6 ela é inclinada de tipo euclideano e Sl"B é inclinada iterada de
tipo euclideano.

Sabemos que SÍC é de tipo finito e que .fh(í) está nas condições de 3.4.9. Portanto
todo módulo sobre l/(íllC não isomorfo a /(í') é um C-módulo ou um SÍC-módulo. Já
que S;'6' é de tipo finito temos que l/(i)IC' é um alargamento finito.

Trabalharemos em cada ramo. Seja B uma coextensão por um ramo truncado de C'.

Vamos mostrar primeiro para o caso em que B é uma coextensào por um ponto de C.
Neste caso B = 1.VIC e b é o novo vértice, o projetivo PB(b) é simples e também está na
componente pós-projetiva. Se fizermos l/(í)la vemos que só existe um número finito de
módulos -M tais que Mb # 0 e A/., # 0 já que P(b) e /(í') estão na mesma componente
C de l.r({)la e os únicos módulos que podem ter ambas componentes diferentes de zero
são os que se encontram no selar de C determinado pelos caminhos seccionais que saem
de P(b) e os caminhos seccionais que chegam em /(i'), ver 3.4.20 parte f). O resto dos
novos módulos sào l/(i)IC'-módulos. Como só existe um número finito de l/({)IC'-módulos
.A/ com M{' # 0 temos que só existe um número finito de módulos iv sobre a coextensão
tais que eles nào sào B módulos. Já que í C C' temos que o projetivo PB(7) está nas
condições de 3.4.9 e portanto todos/(á)IB-módulo não isomorfo a /(zl') é um B-módulo ou
um SÍ-B-módulo. Como só existe um número finito de módulos que não são B-módulos
segue que l/(i)IZ? é um alargamento finito de B.

Seja agora B uma coextensão doméstica por um ramo truncado de (:, então ou B =
nlÉI ou B = 1.X'lP onde /) é uma coextensão por um raDIo truncado de C'. Assumimos
que a hipótese é satisfeita para. D. isto é l/(í)in é um alargamento finito. Em qualquer um
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dos casos, acrescentamos um novo projetivo na componente p(5s-projetiva pois B é uma
álgebra inclinada com todos os projetivos na componente pós-prometi'ça. Logo temos que
o novo projetivo P(ól e o injetivo /(zl') se inseriam na mesma componente C de l/(i)IZ?:
portanto só existe ulla número finito de novos módulos M tais que MÓ # 0 e A/f' # 0.
Por nossa hipótese que l/(í)in é um alargamento finito. só existe um número finito de
l-r(i)ID-módulos A/ com A/:, # 0. Já que z C C' por 3.4.9 temos que todo l/(á)l.B-módulo
nã,o isomorfo a /(i'l é um -B-módulo ou um S;'-B-módulo.

Logo l/(í)BI é um alargamento finito, e de 3.4.18 SÍ-B é de tipo finito. Q
A seguinte observação mostra que cada reíiexào pode ser vista como composta de

módulos inclinantes.

Observação 4.3.6 ajam módu/o T é coinc/ínanZe sobre d se e s(í se DT é um mód /o
{nc/{nante sobre ,4 'p

b)Seja T um A-módulo coinctinante e B = EndAT então T é a composta de três
módulos inclinanles. Isto é, T\ = Q P..\l.{~l a soma de todos os projetiuos indecompontueis
sobre .4 e End,.{7': = Á'P, ir.ã., = DT e Erzd,4.p7'' ' BOP e rB., = OiPn«(á) a soma de

l,idos os projetiuos indecompontueis sobre j3'P tais que EndB«Ta -- B.

cjA é de tipo Frita se e só se DA é de tipo frito.

Temos um critério para determinar casos onde a versão fraca da conjectura se satisfaz.
Sejam Á, ,4', B , C, zl., .jl, - - . ,jf como anteriormente. A seguinte proposiçã,o mostra
alguns casos onde a versão fraca da conjectura é satisfeita para álgebras de tipo -D« e #l;P

Proposição 4.3.7 ,4 t;ersão .fraca da c07z.jecttlra para Á de fÍpo ./i7zito de aipo i)« o #];P

é satisfeita se:

a) i'. é uma fonte forte.
ÓJ ,4 sequência .ji. . . . ,j: é como em 4.3.4 com respeíío a C', ãsío é. Si

tipo Frito para todo k -: \ , . . . , t.
si.c éa.
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4.4 A prova da versão fraca da conjectura para álgebras
inclinadas iteradas de tipo -D« e #l;/,

Já mostramos na seçào anterior que se a. álgebra mansa disfarçada é de tipo Ã. ou 1). toda
fonte é forte e a primeira condição de 4.3.7 é satisfeita.. Se a álgebra mansa disfarçada
é de tipo -E. vamos testar a validade utilizando o critério dado por 4.3.7 na lista das
álgebras mansas disfarçadas de tipo #l;..

A continuação disto mostramos que a versão fraca da conjectura é satisfeita para
álgebras inclinadas iteradas de tipo -D« e íp-

Começamos aplicando o critério nas álgebras mansas disfarçadas de tipo 2:Õ e #:z.

Álgebras mansas disfarçadas de tipo Zl;a

! )

Neste caso todas as fontes são fortes para qualquer orientação.

Para a segunda classe de álgebras mansas disfarçadas de tipo .El;õ existe uma orientação,
onde existe uma fonte que não é forte:

l

2

6
l

.7

3
4

O vértice 4 não é uma fonte forte. pois na sua aljava de Auslander-Reiten o projetivo
P(6) é sucessor do projetivo /'l41.
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Se aplicamos a reflexa.o pela fonte 6, a álgebra resultante é de tipo de representação
finito (ver aljava acima). por tanto estamos nas condições do teorema.

Na classe número 3 de álgebras mansas disfarçadas existe uma orientação onde existe
uma fonte que nào é forte:

Aqui 7 não é uma fonte forte pois P(2) é sucessor de P(71. Se aplicamos a reflexa.o
pela fonte 2: a álgebra resultante S;C é de tipo finito, e também estamos nas condições
do teorema.

Na classe número 4, existe uma única orientação possível: e a única fonte é forte

Algebras mansas disfarçadas de tipo .E7

A seguinte é uma lista completa das álgebras mansas disfarçadas para as quais todas
as fontes são fortes para qualquer orientação:
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!7)

}2)

18)

19)

Listamos a seguir todas as álgebras mansas disfarçadas de tipo #l;7 onde existe uma
orientação que tem pelo menos uma fonte que não é forte. Mostramos em cada caso que
se fizermos as reflexões pelos vértices correspondentes a projetivos sucessores do projetivo
associado àquela fonte. temos que todas as álgebras obt.idas por essas reflexões são de tipo
finito. Para isto observamos que se fizermos a reflexão por uma fonte de uma álgebra
mansa disfarçada de tipo #l;., isto nos dá uma álgebra inclinada iLerada de tipo #l;P por
3.2.2 e 1.3.4. Segue de 1.3.7 que se ela é de tipo infinito ela tem que conter uma álgebra
mansa disfarçada. Desta maneira temos um critério para verificar se a álgebra é de tipo
finito]

A seguir indicamos em cada caso a aplicaçã,o do critério. Indicamos com um quadrado
a fonte que não é forte, e com um círculo os vértices associados aos sucessores projetivos
do projetivo correspondente a dita fonte.
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8)

9 2

6 6

8 7 5 4E
8 34 35

!

9)

6

10)

2(' l

5 3 5 3
4

8
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131
9

3l 3H

6 5 4

2

7

C
1'

8 6

14)

13}



C

8
É

20l

C

}

As álgebras mansas disfarçadas de tipo -#l;8 aparecem listadas no appêndice. Quando
não tem indicação significa que nesse caso todas as fontes sào fortes. As fontes que não
são fortes aparecem indicadas com zlt e os respectivos sucessores da forre que não é forte
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J/ onde / indica a ordem em que as reflexões dezena ser aplicada. Realizando tais refiexC)es
observamos que todas as álgebras resultantes sâ,o de tipo finito.

Para as álgebras mansas disfarçadas de tipo #l;. temos a seguinte proposição:

Proposição 4.4.1 Seja C unia álgebra mansa dis/alçada de tipo IE.. St i é uma fonte
ie CI que não é forte: sejam j\ .. . . .jt Q lista. dos sucessores projetiuos de PÇi,). Temos qKÇ
para cada jk S.. Sj~C é de t.ipo anito para. todo k = \ , . - ..t

Da proposição 4.4.1 segue que uma ou outra condição de 4.3.7 é satisfeita, logo a
versão fraca da conjectura é satisfeita para álgebras de tipo Z)« ou #l;..

Enunciámos aqui o teorema e damos sua demostração em forma completa.

Teorema 4.4.2 Sela .;{ u na á/geóra inc/i7 ada zlíe7'ada de íÍpo D. ou #i'. de represe7zíaçâo
finita então e=ist.e sequências de módulos inclinant.es Tt.. . .T« e álgebras Ao. .. :A.,
Ai = EndA..:'l'., Ao = A. A. = kD. ou kJE. e Ai de tipo de representação $nita pata
lodo i # n-L.

Dem. Seja Á uma álgebra inclinada iterada de tipo 1,). ou a:. de representação finita.
Por 3.1.6 existe uma sequência de poços fortes ãl, - . . ,í« tal que .4' = SJ . . S1.4 é de
representação infinita. Por outra lado por 3.3.1, 3.3.2 e por 1.3.6 existe uma '' " .

sequencla
de reflexões por vértices dos ramos que levam .4' em .B, onde .B é uma álgebra inclinada
com uma fatia completa na componente pós-projetiva. De 1.3.7 sabemos que ,4' é un]
alargamento por ramos doméstico de uma álgebra mansa disfarçada C, e de 3.3. 1 e 3.3.2
que as reíiexões feitas nos ramos para transformar Á' em B deixam a álgebra mansa
disfarçada O invariante. Temos de 3.4.2 que tais reflexões comutam com a reflexão peia
fonte {l.. Mostramos em 3.4.10 que {. está em C'.

Se C' é de tipo A« ou 1). temos que zl: é uma fonte forte de C'. Como B é uma
coextensão doméstica por ramos truncado de C' de 4.1.2 temos que 1l: é uma fonte forte
de B. Decorre de 3.1.4 que alia é uma álgebra inclinada, pois é uma reíiexão por uma
fonte forte de uma álgebra com uma fatia completa na componente pós-projetiva.

Já que Sli B é obtida de .4 por uma sequência de reflexões ela é inclinante-coinclinante
equivalente a Á por 3.2.2. Como as reflexões são equivalentes a compostas de módulos
inclinantes e coinclinantes (ver 3.2.2) segue de 4.3.6 que SS .B é obtida de Á por uma
sequência de módulos inclinantes.

Mostramos enl 3.4.21 que SliB é de tipo finito e todas as álgebras en'ç'olvidar no
processo para transformar .4 em S:!Z? por meio de reflexões sào de tipo anito. De rloxo
por 4.3.6 segue que t.odes as álgebras envolvidas no processo sào de tipo finito.

}33



Se C' é de tipo -#l;P nà,o necessariamente lil. é uma fonte forte de C. Nesse caso por
4.3.1 temos que existe uma sequência Ji , . . , .7t tal que il: é uma fonte forte de S= . - . S=B
Temos por .4.3.2 que as reflexões por esta sequência de vértices comutam com a reflexa.o
pela fonte {l:. Segue de 4.4.1.4.3.5 e de 4.3.4 que S;S'Ji . - S';B é inclinada de tipo firlito
e que todas as álgebras envolvidas no processo sào de tipo finito. Novamente de 4.3.6
temos que esta última álgebra. é obtida de H por uma sequência de módulos inclinantes
onde todas as álgebras enxoividas no processo sào de tipo finito. D
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4.5 Apêndice: Algebras mansas disfarçadas de tipo
#
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