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Resumo

Soja .4 = kC2// uma k-álgebra conexo, básica de dimensão finita sobre o corpo algebrica-
mente fechado k. Então neste trabalho mostramos principalmente a estreita relação entre o tipo
de representação da álgebra .A onde .4 é livre de -A,} e o tipo de representação das álgebras dadas
pela extensão trivial 7'(.A) e .Ã, numa primeira parte, depois mostramos o quiver ordinário da
álgebra .A, a partir do quiver ordinário da álgebra .A, no caso en que a álgebra ..'! é de livre de

n

Abstract

Let .A = X;Q/-r be connected basic rinite-dimensional k-algebra over an algebraícally closed
6eld Ê. In the íirst.pare of this we establish dose relations between the representation type of
algebra .A, free of .A., and the representation type of algebras given by trivial extensions T(.A)
and .Á. Fürther we provide a construction of the ordina1ly quiver of algebra ..4 from the ordinary
quiver of algebra ..4 in the case case when .A is free of .An.
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Introdução

Neste trabalho .A denotara uma k-álgebra de dimensão finita, básica e conexo sobre

um corpo algebricamente fechado k. Denotaremos por mod.A a categoria de módulos

de dimensão finita á direita, e por /nd.A a subcategoria plena de mod.4 formada pelos

representantes das classes de isomorfismos dos módulos indecomponíveis.

Um dos problemas mas importantes em teoria de representações de álgebras é estudar

a categoria de módulos mod.4, tendo como um dos objetivos, obter uma classificação de

todos os módulos indecomponíveis. Por exemplo se /rzd.4 admite somente um número

finito de indecomponíveis diremos que .A é de tipo representação finito.

Um resultado muito importante da teoria de representações de álgebras é dado por

Drozd IDI em 1972, onde ele mostra que toda álgebra ela é tipo manso ou tipo selvagem

mas não ambas, estes conceitos serão dados no capítulo l (ver definição 1.2.6 e 1.2.7)

Em 1983, Hughes e Waschbüsh (ver IHXvl) introduziram a álgebra repetitiva de uma

álgebra .4, tendo como objetivo estudar as álgebras auto-injetivas de tipo representação

finito, definida como:

Á
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onde -D.A := .17omt(.4, k) e a soma é a soma usual de matrizes e a multiplicação é induzida

pela ação de .D.4 como segue:

1).4 e) Z).A --> 0, .D.4 (8 .a --> .D'4, .4 ® 1),4 --> 1).A

Um elemento de .4 é dado por (ai,/.)i.Z tal que ai C ..4 e /. C -D.4 Vá € .Z, logo

temos que a soma é dada por:

«:, ./\)í..z +(z':, g:):.z/í+ g:):..z

onde aí, bi C .4 e/., gi C -D.4 VÍ C .Z, e o produto é definido como segue

(aí, ./:):..Z (b:, g.):..Z (aÍZ'i, aÍ+igf + /[bi):..Z

Pode-se ver que ,4 é uma k-álgebra de dimensão infinita sobre k, sem unidade e auto.

injetiva

Por outro lado, a extensão trivial da álgebra ,4 é definida como:

. r(..'{)

que também é uma álgebra auto-injetiva, cuja estrutura aditiva é dada por .4 © .D.4 e sua

estrutura multiplicativa é dada por:

. Sejam (a, /), (b, g) € T(.A) o«de «, Z, € .,4, /,g C .O(.4), e«tão

(', /) . (b, g) «g + ./'z,)

Com esta estrutura, a álgebra T(.4) é isomorfa a álgebra de matrizes da forma

r(.4)
a 0

{
/ a

a C .4,/ c-O..'l}

2



Claramente T(,4) é uma sub-álgebra de

.4 0 \ / « 0

«, Z, c .'l, / c -0.4}
DAA) \fUJ '

Não é difícil de ver que a álgebra .Ã é um quociente de .4. Então, temos o seguinte
diagrama:

d

F./
r(..'1) -+ ..4

\

Onde o F' dado no diagrama anterior é o funtor cobertura de Galois induzido pelo

grupo cíclico infinito G =< p > agindo em .d , onde

Á

«(«: , /.)...z (a:---, /.--:):..Z V(«í, /:):..Z c .â

Diremos que uma categoria Á: é uma k-categoria se seus conjuntos de morfismos for-

mam k-espaços vetoriais e a composição é bilineal. Como estamos considerando .4 uma

k-álgebra básica com unidade e de dimensão finita sobre A, sejam ei, ..., e. idempotentes

primitivos e ortogonais dois a dois de .4, tais que l.,i = ei + ... + e.. Seja .4,.i a k-categoria

que tem {l, ...,n} como objetos e espaços de morfismos -Hom,{.(í,.j) = ei.4ej onde a

composição é dada pela multiplicação de .A.

Cada módulo de moda pode ser identihcado com um funtor da A-categor

moda, desta forma a k-álgebra .A pode ser identificada com a k-categoria .4..!

ia .4.,l
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Seja G um grupo de automorfismos de uma álgebra .A, então o funtor F é definido

como segue:

Definição Um funtor F : ,4 que é determinado pela ação do grupo G, é chamado

de funtor cobertura de Galois se F satisfaz:

8 G é um grupo de automorfismos agindo livremente sobre .A

B Fo 9-- F Wgc G.

e .F é denso, e G age transitivamente sobre F'l(a) para qualquer objeto a C .4

e .As aplicações naturais dadas por:

''',h .Ã(:", z/) ("), a) e ,(gl:.À(p, z)
são bijetivas Vz C .4 e a C .4

'\cora ao funtor F : .A podemos associar outros dois funtores, chamados de

pula-uP r'. : Ji/od.4 -->Mod..'!, onde .A/od.A denota os módulos localmente de dimensão

finita, e .F. é definido por

F. ÇN'l) = N'l o F,'qN'l € hlodA

( F.(&/)(ã) (r'(ã))).

O funtor /'. admite um funtor esquerdo adjunto FÀ, chamado de funtor push-down

onde FÀ : Mod.4---tÀ/od.4 está definido por:

1. FÀ.A(z, -) (z), -)

2. O funtor FÀ comuta com limites diremos ( Logo com Cokernel e somas diretas finitas)

X'las, como o grupo G age livremente em /nd.4, temos que o funtor FÀ induz uma

injeção do conjunto de órbitas de /nd.Ã em /nd.4.

Denotemos por /ndi.4 a subcategoria plena de /nd4 formada pelos objetos isomorfos

a FÀ(M) para algum À/ C /nd.Ã, e por /nd2.4 a subcategoria plena dos /nd.4 que não
estão em /nd. ,4
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Definição Seja G um grupo de automorfismos de .A. Uma categoria .A é chamada de

(l?-densa, ou simplesmente densa, se /nd.4/G' = /ndi .4/G.

No capítulo 2 temos como objetivo principal estudar o seguinte problema

l)ada uma álgebra .4, onde é conhecido o tipo de representação de .4. Então que

podemos dizer do tipo de representação da álgebra .Ã e da extensão trivial 7'(.4)??

Este problema tem sido muito estudado por Assem e Skowroúski desde 1985 e, em

1993 eles conseguem a seguinte caracterização dado no seguinte Teorema (ver IAS21):

Teorema l Seja .4 uma #-álgebra. As seguintes afirmações são equivalentes

1. ,4 é mansa densa

2

3

4

5.

.4 é mansa e localmente de suporte finito.

Existe uma álgebra B a qual é de tipo Dynkin, ou inclinada de tipo de repre-

sentação infinito, Euclidiana ou tubular, tal que .4 B B.

Existe uma álgebra C que é hereditária Dynkin, ou Eltclidiana ou canónica

tubular, tal que ,4 e C são inclinante-coinclinante equivalentes.

mod.4 é de ciclo finito.

6. Existe uma álgebra C a qual é ou hereditária Dynkin, ou Euclidiana, ou
canónica tubular tal que mod.4 = Z!!!dC.

Uma ferramenta muito usada por Assem e Skowroúki na prova do teorema anterior é

a categoria derivada de uma álgebra .4, que denotamos por Z)Ó(.A), que é uma categoria

construída a partir dos complexos limitados definida na categoria abeliana mod4.

Recordemos que uma álgebra .4 é dita hereditária se todo submódulo de um módulo

projetivo é projetivo. As álgebras hereditárias estão totalmente estudadas e classificadas,

segundo seu tipo de representação.
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Por exemplo, é conhecido que as álgebras hereditárias de tipo representação finito são

da forma .4 B AQ onde o quiver Q tem como grato subjacente um grafo de tipo Dynkin,

dado pela seguinte figura:

m.

e

©

z).

Figura l: Onde n indica o número de vértices



.As álgebras hereditárias de tipo representação mansa são da forma .-l = Ã;Q onde o

quiser Q tem como grato subjacente um grifo de tipo Euclidiano, dado pela seguinte
fi au - -

.m. ©l

D.

-Ea

Figura 2: Onde o n indica que existem n + l vértices

Usando o trasladado de Auslander-Reiten ra = -DTr e TI = TTZ,), podemos definir

o quiser de Auslander Reiten I'..l como sendo um quiver de translação, onde os vértices

são os objetos de /nd.A e o número de flechas entre dois vértices X, y C I'.,i é dado por

e = dámt/«(M, M'), onde /"(M, M') = -d(M, M')/-P(M, À/').

7



Seja X um módulo de I',.l, então a rH-órbita de X é o conjunto da forma TÁmX, m C .Z.

Diremos que o módulo X é periódico se TÁmX = X para algum m € D{. Uma componente

C de I'..i é uma componente conexo de I'..l. Então temos:

e A componente C é pósprojetiva se C não contem ciclos orientados e cada módulo de

C está contido numa órbita de um módulo projetivo, que denotaremos por P'.

e A componente C é regular se não contem módulos projetivos nem módulos injetivos,

que denotaremos por 7?.

e A componente C é preinjetiva se C não contem ciclos orientados e cada módulo de

C está contido numa órbita de um módulo injetivo, que denotaremos por Z.

B A componente C é um tubo se C não tem flechas múltiplas, e C contém um circuito
orientado.

A descrição em componentes conexas das álgebras hereditárias Euclidianas pode ser vista

na seguinte figura:

P R Z

Figura 3

Diremos que uma álgebra .4 3 À;Q// é livre de .n. se .4 não admite nenhuma sub..

categoria plena que seja isomorfa a uma álgebra kQ', onde o grifo subjacente a C?' seja
nn

8



Definição Diremos que um módulo T C mod.A, é inclinante (ou tilting) se

1. Pd7'$ 1

2. .Ezt:(r, 7')

3. O número de somandos indecomponíveis não isomorfos do módulo 7' é igual

ao número de classes de isomorfía de módulos simples en] mod.4.

Consideremos a álgebra .End..{T = .B. Então a álgebra .B é chamada de inclinada

se o módulo 7' é inclinado, onde .4 é uma álgebra hereditária. Diremos que a álgebra

inclinada -B é mansa disfarçada se a álgebra .4 é de tipo Euclidiana e o módulo inclinante

T é pósprojetivo.

Então estendemos o teorema de Assem e nte TeoremaT

ada de extensão por um ponto definida comor

JI / Y l vllolLI ii\J DÇ)t ui

Teorema 2 Seja ,4 mansa disfarçada livre de .m., e seja .v c /nd.4 tal que .B = .41.A/l é

mansa. Então 7'(.B) e -Õ são mansas se e somente se o módulo À/ é regular.

Onde a álgebra .41.A/l é cham

Á o
IÀ/l

M k

Na prova deste resultado, dada na seção 2.5, mostramos a equivalência entre as ex-

tensões triviais da álgebra .,'! = .O.IWI, onde À/ c /nd-D. e tem comprimento regular 2

em um tubo de posto n -- 2 chamada de 2-tubular, e as álgebras Clannish introduzidas

por Crawley-Boevey (ver IC-Bj) definidas a seguir:

Deânição Seja C? um quiver e seja Sp o subconjunto dos laços no quiver Q. Seja R =

Z Ulqó(b)/Z} € Sp} um conjunto de relações do quiser Q, dado pelo conjunto Z que

é um conjunto das relações zero e qÓ(b) = 0, para cada laço Z, € Sp, onde qÓ é um

polinâmio quadrátrico. Vamos supor que nenhuma relação zero começa ou termina

num laço especial, ou envolve o quadrado do laço especial. A álgebra ,4 3 tQ/X é

chamada de Clannish se satisfaz as seguintes condições:

9



l

2

3.

No máximo saem duas flechas, ou chegam duas flechas a qualquer vértice.

Para cada flecha ordinária (sem ser laço) a, existe no máximo uma flecha c

onde ca # Z.

Para cada flecha ordinária (sem ser laço) a, existe no máximo uma flecha b

onde aZ) g Z.

Não é muito difícil de mostrar que toda álgebra 2-tubular tem categoria de módulos

repetitiva equivalente a categoria de módulos repetitiva da álgebra definida pelo seguinte

quiver:

(*)

Figura 4

Então o quiver ordinário da álgebra .4 é dado por

Figura 5

10



Logo, a extensão trivial tem o seguinte quiver ordinário

X

Figura 6

Então mostramos que a categoria de módulos deânida pelo quiver anterior é equiva.

lente a categoria de módulos definido pelo seguinte quiver:

as linhas trazejadas são relações zero

Figura 7

.A partir da definição de álgebra Clannish, verifica-se que o quiver dado pela figura

anterior define uma álgebra Clannish.

11



Vejamos novamente o seguinte diagrama

,4

F./
r(.A) --> .4

\

À

No capítulo 3, temos como objetivo principal estudar o }.1

e Seja .,'! B kQ//. Então como descrever o quiver ordinário da álgebra .,4 a partir do

quiver que define a álgebra.4.

Então, damos na seção 3.1, uma solução parcial para este problema com a hipóteses

da álgebra ,4 ser livre de /l. no seguinte Teorema:

Teorema 3 Seja ,4 = kQ// livre de /l.. Então lã 3 kQ/Í, onde Q e 7 são dados por

i. (Q)o = (Q,4)0Ú(Q,.{,)o

2. (Q)i é dado por

. as flechas de (Q,,l)i

. as flechas de (Q,.l,)i

e Se existe um caminho maximal de i' --> .j', então existe uma flecha ligando

as duas cópias do Quiver da álgebra .4 do vértice .j' até {.

Rpl npÃna.
wyvuu.

e relações dadas pelo Quiver Q.4, ou /,.i

e relações dadas pelo Quiver Q.,l,, ou /,.i,

. relações dadas pelo dimt(e{.4'ej), entre os vértices á e .j.

3
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Agora uma conseqüência importante do resultado anterior é dado no seguinte Teorema:

Teorema 4 Seja .4 = k(2//, mansa disfarçada ]ivre de -n.. Então, a á]gebra ] é da

forma ,4lÀúh«.l IÀ/..l onde cada módulo À/«. é Á{ = ÁIA/«.l . - . l.A4"...j-injetivo

(Í = 1, . . . , n).

Antes de enunciar o próximo resultado consideremos a Cohomologia de Hochschild de

uma álgebra pois queremos mostrar que se temos uma k-álgebra .A com o primeiro grupo

de cohomologia de Hochschild nula então a álgebra .4 também tem o primeiro grupo de

cohomologia de Hochschild nula.

Seja .4 uma k-álgebra, e seja X um .A -- Á bimódulo. Denotaremos por e)".'{ o produto

tensorial de n copias de .4 , .4®x; - - ®i;.,4. Então, -Homo;(®".4, X) é o espaço das aplicações

multilineares de ,4" em X

Consideremos as funções

# : -Homo(®".4, X) omt(®"+',4,X)

definidas por

«'/(«: ® . ® ««---)

Finalmente
n+l

'"-E(
í-o

é uma função linear

1):« : .Homo(®".A, X)(®"+'.4, X)

Definição Seja ,4 uma k-álgebra. Chamaremos de n-ésima cohomologia de Hochschild

de 4 com coeficientes em X, à n-ésima cohomologia do complexo

om*(.'!, X) -LHom*(®'.'{, X) -$ .

H" ÇA, X) = kerd" jlmd"'\

13
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Se X = .,4, então temos a n-ésima Cohomologia de Hochschild de ..4, que denotaremos

por -H"(.4).

Teorema 5 Seja .4 = kQ// uma k-álgebra mansa disfarçada livre de -Á« tal que .HI (.4)

0. Então o grupo de Cohomo]ogia de Hochschi]d Xi(]) = 0

O seguinte resultado é mostrado por Happel e Ringel (ver IHRj)

Teorema 6 Seja P um módulo projetivo indecomponível. Então as seguintes afirmações

são equivalentes:

e (a) O módulo P é dirigido.

e (b) O radP é dirigido.

e (c) Cada somando direto do radP é dirigido

A partir do teorema anterior, temos o seguinte corolário do Teorema 4

Corolário Seja .4 uma k-álgebra mansa disfarçada livre de -n«. Então, as componentes

do quiver de Auslander-Reiten I',.i da álgebra .4, são dirigidas ou tubos estáveis.

Pv. Pelo Teorema 4, temos que a álgebra ..4 é da seguinte forma

Á A/..l . . - l.w..l

Seja ,4i = .4lÀ/w.l. Do teorema 4, segue que radPw. = M.. é injetivo e dirigido.

Portanto pelo teorema 6, temos que o módulo projetivo Pw. é dirigido. Logo, a nova

componente é dirigida. Agora basta repetir o argumento anterior.

Estes resultados são mostrados com mais detalhes no capítulo 3.
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Capítulo l

CATEGORIAS

VECTORESPACIAISE

ALGEBRASINCLINADAS
P

1.1 Preliminares

Neste trabalho, salvo indicação do contrário, .A denotará uma álgebra sobre um corpo

k algebricamente fechado, associativa, básica, conexo, com unidade, e de dimensão finita.

Denotaremos por mod.4 a categoria dos .4-módulos finitamente gerados à direita, e

por /ndA a subcategoria plena de moda , cujos objetos são os representantes das classes

de isomorfismo dos .Á-módulos à direita indecomponíveis.

Um dos problemas básicos da teoria de representações de álgebras é determinar o tipo

de representação da X;-álgebra .4. Este estudo esta relacionado com o "tamanho" de

/nd4. Assim, diremos que a k-álgebra .4 é de tipo de representação finito se /nd.4

tem somente um número finito de objetos não isomorfos, caso contrário, diremos que a

k-álgebra .4 é de tipo de representação infinito. Neste caso ,4 pode ser de tipo manso

ou selvagem (ver deânição 1.2.6 e definição 1.2.7 )
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Duas conjeturas da década de 40, conhecidas como conjeturas de Brauer-Thrall,

deram um grande impulso ao desenvolvimento da teoria de representações de álgebras. A

primeira conjetura de Brauer-Thrall, hoje teorema de Rojter, é a seguinte:

(BT-l) Se .4 é de tipo representação infinito, então existem módulos indecomponíveis de

k-dimensão arbitrariamente grande.

A segunda conjetura de Brauer-Thrall, também conhecida como teorema de Nazarova-

Rojter, é a seguinte:

(BT-ll) Se .4 é de tipo representação infinito, então existe um subconjunto infinito {d{

à c ]N} tal que para cada { existem infinitos módulos indecomponíveis de dimensão dí.

Com relação às origens destas conjeturas, Ringel (ver IR21) menciona uma conversa

de À'laurice Auslander com R. Brauer, onde Brauer afirmava que estas conjeturas eram

problemas de alunos de pós-graduação. Como não existe nenhum trabalho publicado por

Brauer e Thrall que trate deles, este problema não parece ter sido de grande interesse

para eles.

Existe um abstract do Bulletin da Americal Mathematical Society de 1941 (ver ABRI),

no qual se faz referência a um trabalho de Brauer sobre representações indecomponíveis

de álgebras, onde são estudadas as álgebras .4 de dimensão finita que admitem uma

quantidade infinita de módulos indecomponíveis dois a dois não isomorfos.

Em 1947 Thrall faz referência a esse mesmo trabalho de Brauer (nunca publicado)

em um outro abstract (ver ITnl) e menciona as três condições dadas por este último

para que uma X;-álgebra seja uma álgebra ADVIR (Algebras with dimensional higth inde-

composable representations). Com o trabalho anterior Thrall caracteriza as álgebras de

radical quadrado zero de tipo representação finito. Nove anos mais tarde, em 1956 Yoshii

(ver IYOI), publica um trabalho fazendo só o uso de matrizes, dando uma classiâcação

das álgebras de radical quadrado zero de tipo de representação finito onde ele comenta

que: "No último outono o professor Brauer me informou que o professor Thrall, obteve

os mesmos resultados , mas seus trabalhos não estão publicados"
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.as conjeturas cie urauer- l hrall aparecem enunciados publicamente pela primeira vez

no trabalho de Jans IJAI, onde também são definidos os tipos de representação finito

limitado e estritamente não limitado.

Em 1972 Gabriel publica (ver IGI) uma classificação das álgebras de tipo de represen-

tação finito com radical quadrado zero, mostrando também que a classificação feita por
Yoshii estava incorreta.

Na prova da primeira conjetura de Brauer e Thrall, dada por Rojter (ver IROI),

usam-se técnicas de categorias verctorespaciais que têm sido de grande importância no

estudo de outros problemas como por exemplo os analisados em ICLI. Na primeira parte

deste capítulo damos as definições básicas das categorias vectorespaciais que serão usadas

no decorrer do texto. A seguir, nas seções 1.3 e 1.4 estabelecemos a correspondência entre

quiver ordinários e álgebras de dimensão finita, que serão de muita utilidade no capítulo

3. Na seção 1.5 e 1.6 caracterizamos as álgebras inclinadas, cuja teoria é muito conhecida

(ver IRI), e nosso principal resultado no capítulo 2 esta baseado nestas álgebras.

1.2 Categorias Vectorespaciais

A seguir definimos as categorias vectorespaciais, e mostramos a relação destas cale.

Borlas com as categorias de módulos de álgebras que são extensões por um ponto.

Definição 1.2.1 Uma categoria .K é uma k-categoha se para quaisquer X, y C Oój.Z(,

HomKÇX.Y') tem estrutura de k-espaço uetorial de dimensão $nita, e Q composição é
bãlãnear.

Definição 1.2.2 t/ma k-categoha K é dífa /oca/me7zfe de dimensão ./inála se.

b Para cada, = C ObjK a átgebra de endomor$smos KÇ=,=] é local.

b Dados dois objetos diferentes de K não são àsomorjos.
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onde .f C Ã(X, y). Como o funtor ll é fiel, podemos pensar K(X, y) como um sub-espaço

de Xomt(lxl, lrl).

Um exemplo de categoria vectorespacial muito conhecido é o seguintee res l l

Exemplo 1.2.1 Seja .R' uma k-cafegoráa de /rru//-.S'cAmádÉ, M C OÓ.j.K e bons daremos

o juntar HomKÇM. --''l . K----+K. Então Q categoria uectorespacial que tem como obje-

los os espaços uetoriais HomKÇÀ'l,X), onde X C ObjK e os mor$smos são dados T)or

Homem.f) . Hom,tF.'l.X)---.+HomÇM,Y) onde j l X --+Y é uln 'rnorSsmo de K e o

/«to« ll é « íncZ«ão c-ó«{c., «,á de-t.d« po, Hom(À]', K).

Deânição 1.2.7 Z)ada uma categoria uecforespacáa/ (/{, 11), de$nimos a categoria de sub

espaços U(.K) como

oóJ (u(x') ) {(X, t/, p)/X C OÓJ.K, U C «.odk e p : U /inear}

Quanto .zos mor$smos, se (X,U,p) e (X',U',p') c OÓJ(Z{(.K)) onde X,X' c OÓ.jX e

U.U' ç: modk, então os mor$smo entre estes dois obljetos é da,do por um par Ça. l3), OTtde

l3 : X----.+X.' é um mor$smo da categori,a, K e Q \ U --»U' é uwl aplicação k-tivLear tat que

o diagramct übai=o é coTnutatiuo:

u -.b fxl

1« ' 1t,]
u' -$ 1x'l

Mostremos que todo objeto indecomponível de Z/(K) é isomorfo a uma tripla do tipo

(X, t/, p) onde p é injetora ou a tripla (0, k, 0).

Seja (X,U,p) c Oój(Z/(K)) indecomponível. Se X não é nulo, e como Ã' é u«a

k-categoria, então temos que IXI é um k espaço vetorial de dimensão ânita. Logo consi-

deremos o seguinte diagrama:
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u -% lxl

1« ' Jt,]
u -% lxl

U' © kerp e glt/. = p'. Então é fácil ver quetal que a = ll(P)p. Seja

-b lxl

o la

r «' . )
l o o J

U'©kerp '

onde (X,t/,p) B (X,U',p') © (0,kerp,0), e Aerg = (0,k,0)':"'*"" com p' injetora

Mas como (X, Z./, p) é indecomponível, temos que (X, t/, p) é da forma (X, U', p') pois X

é não nulo. Então nos podemos limitar a tomar Z/(-K) como segue:

U

oó.j (u(x') ) {(X, t/, p)/X C OZ)JX, U C moda e p : Z./ linear ín.jetora}

pois já conhecemos uma classe de indecomponíveis, a saber a classe determinada por

(o,k,o).

Definição 1.2.8 Z)iremos que a k-cafegoría de Ã'ruZZ-ScÀmádt -K, emersa numa categoria

«,odA de -«ódutos é de tipo mü'-se(ou simplesme«.te ma«-se) se para cada vetar dize«-são

u C ]NQo, existe um 7zzímero ./inato de kltl -- .A-bámódu/os .A/l, ..., .A4s país que;

à) .AÉ é um kltl--rnóau/o ã esquerda /cure e ./inálamezzte gerado â direita.

iiJ P«. c«d« X € .rnd..4, «m dama = «, .«i.te «m hdàce {, t./ q« X 3 (tlfl/(t --

,à) ®*t.] .A/. p"" .Zg««. { € {1, ..., .} . .X C k

Obviamente, toda álgebra de tipo de representação finito é de tipo manso
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Definição 1.2.9 Z)írerrzos que a k-áZgeóra .4 é de tipo de representação selvagem, se ezàste

N-l, um k < n. U > --A-bimóduto, livre de posto anito sobre k < =, y >, e o juntar:

F:= -- (8 .A/ :moda <z,y > ----.>mod.,4
k<z,g>

é f./ g«e F'(X) 3 -F(y) .nfão X y P«« íod. X, y C ,nodo < '';, Z/ >

As definições anteriores, do tipo de representação, podem ser estendidas para uma

k-categoria .K. A seguir damos as noções do tipo de representação para categorias vecto-

respaciais.

Definição 1.2.10 Sda (.K, 11) uma categor'ãa uecforespacia/. Z)iremos que;

.7) (Ã, 11) é de tipo «p«"nt.ção ./í«ãf« « U(K) é de [àpo «p«;'«t«ção ./i«àÉ..

eJ (-K, 11) é de tãp. «p«'e«t«çã. se/«gem se a(-K) é de tipo «p«""t"ção .eJ«gem.

Sy (.K, 11) é de fíp. «p«",'t.ç'' m"s., ;' a(Ã') é fíp. "p«''"f'ç'' m-;'

vejamos alguns resultados interessantes com relação ao t

categorias Schurian, que definimos a seguir

de representaçãotPO res para1'

Definição 1.2.11 Uma k-categoria .Z( é caem.ada ScAur an se para todo X c OÓ.jlr, com

X indecomponíuel, E'r\dÇX) é um anel com divisão.

Com relação ao tipo de representação de uma categoria Schurian temos o seguinte
lema.

Lema 1.2.1 r /Rey pag. eOJJ S a (.K, 11) uma categoria uecforespac a/ Schuráan. .Então

l,erros:

/J Se (Ã., 11) é de Éípo «p«seno'ção ./ínÍlo então, dámkjXI $ 1, p«« todo X c /nd.

PJ Se (K, 11) é de àpo representação manso, então dámkl.XI $ 2, p«a todo X C /nd.

Se -K = .4-mod, diz-se que .A é de tipo de representação manso ou, simplesmente

mansa. Em 1972 aproximadamente, Drozd (ver IDI) conseguiu estabelecer uma dicotomia

na teoria de representações de álgebras, com o seguinte teorema.
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Teorema 1.2.2 Seja ,4 uma k-á/febra. .Então a k-áZgebra Á é de tipo de representação

mavlso ou setuagent mas não ambos.

A partir da seguinte definição estabeleceremos a relação das representações do bimódulo

com as categorias vectorespaciais.

Definição 1.2.12 Sda r.Ms um bàmódzz/o, onde S e T são anéis. d categoria .M(rMs)
Elas re'preseTttações do bimóduto TÀ4s, te'rn como objetos as triplas ÇX, U. g l U®M

onde X ç: modS, U C mod:l' . Um marasmo do objeto ÇX,U,(p) no obãeto ÇX' , U' , (p') on,de

X,X' C TnodS, e U, U' c Tnod:l' , é da,do por uln pür de vrLor$svnos Çci, Í3) o'nde cx . U---+U'

B B . X---+X' são tais que o diagrama, übai=o é covnutatiuo:

u ® NI -:b

1««:« o
U'® M -!L+

{.f. é, # . P (a ® IAr)

Definição 1.2.13 Seja .A urrza k-á/febra e .A/ C moda. Chamaremos extensão de .4 por

u'n\ po'r\to no módulo NI à k-álgebra de$nida por:

IÀ/l o k
onde üs operações de soma e lnultipticüção são as usuais entre matrizes

E bem conhecido (ver IR2j pag.207) que os módulos sobre .41.A/l podem ser identifi-

cados com as triplas (X, U,p) onde X c mod.A e U c moda e p : X ®M

morâsmo X;-linear. Pela definição de .4lWI, um .4jJVj-módulo à direita é dado por um par

(X, U) onde X c mod.4 e t/ C moda e a ação fica determinada como segue:
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x u o k ( *. *.«*««)

aqui, X . M é a imagem de p : X ? Ã4'--.}U. Assim, p(z ® m) é denotado zm (Muitas

vezes a definição anterior é dada em função da adjunta da aplicação anterior p, dada pelo

seguinte isomorfismo

HomÇX,HomAÇh'l,U» N qNÍ, U''l.

Definição 1.2.14 Seja .A uma k-áZgeóra e M C ,rnd.4.

1) Devtotaremos por HomtMA,.MA] à categoria uectorespacial onde MA = moda, e

. ./bRIo, ll é {n./«.â. «nó«ác« de Ho«.(M«, A4..*)

2) Devtotaremos por rÇMA] Q subcategorict plena de moda, dada pelos obljetos X ç:

«,.d..'l t.J q«. .Ho«.«(À/, X)

No seguinte lema, fica estabelecida a estreita relação entre a categoria de módulos de

uma extensão por um ponto e uma categoria vectorespacial, como tínhamos enunciado no

começo desta seção.

L.ma 1.2.2 ( IK21 p«g. 201)

A subcategoria plena de .M. (kMA) das representações do bimódulo kMA, sem comandos

dàretos da .»r«aa (y, 0, 0), onde }' C r(.A/A) é equipa/Cale â categorã« a(-Hom(À/,.i, .M(tA/Á)))

A partir deste lema, temos que o tipo de representação da k-álgebra .,'1l.A41, depende

do tipo de representação de r(M) e de Z/(-Hom(M, mod.4)). Antes de fechar esta seção,

vejamos algumas propriedades da k-álgebra .KIWI. Consideremos a k-álgebra ,4 com

dimensão global finita. Os resultados a seguir visan dar un entendimento maior das

extesões por ponto

Proposição 1.2.1 luar pag. 59 de /HRS7) Seja ,4 uma k-óZgebra e A;M..l um b módu/o

rzâo nu/o. EnÍâo, gZdim.4lÀ/l = mazÍgZdám.4, pdM,,l + l}.
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Também temos o seguinte lema

Lema 1.2.3 Sda .4 uma k-á/geóra e .A/ C mod.4. .4 categoria. moda é uma subcategoráa

pZezza de mod.4lÀ/l.

Então é fácil ver que vale o seguinte lema

Lema 1.2.4 /GZ/ Sejam X, y C moda, então oa/e

E"tnÁ[W]((X, 0, 0),(X 0, 0)) = .Eztlâ(X, }'')

Os lemas 1.2.3 e o lema 1.2.4 mostram a importância da categoria moda na categoria

«.a.Alwl.

1.3 Algebras de dimensão finita e Quiver com re.

lações

Z

Seja .4 uma k-álgebra conexa, básica de dimensão finita, mostraremos nesta seção

que podemos associar a ela um "quiver" univocamente determinado.

Definição 1.3.1 Um quiver Q ó dado por dois cozÜuntos (2o e Qt e um par de /urzções

s,e : Qi elementos do conlttnto Qo são chamados de vértices do quáuer Q,

e os elementos do conjunto Q\ são chamados de Rochas do quàuer Q. Dadcl uma .Pecha

a c Q, .(a) cA«m'-se de «édã« á«ã.{./ d« ./Z«A' a e, . «é,t{« e(a) é . «éd{« .Pn«/ 'i'

.P«h. a U"'mo. « -t«ção Q = (QO, Q:, ., e)

Um caminho ' de comprimento n, que denotaremos por /('y) = n, em C? é uma

seqüência"y=a. cl: onde ai,...,a. C Qi tal que para l$ i$ n-- 1, e(ai+i) = s(a{).

Diz-se que o vértice inicial de a. (final de ai) é o vértice inicial s('y) (final e('y)) do

caminho '. Além disso, para cada vértice a C C2o é introduzido um novo objeto que o
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denotaremos por Ca, chamado cle caminho trivial, para o qual se estabelece que a é seu

vértice inicial e seu vértice final, aqui J(c.) = 0 por definição. No caso em que ,y não é

um caminho trivial mas s(7) = e('y) , dizemos que o caminho ' é um circuito orientado,

ou um ciclo orientado. Os ciclos de comprimento 1, são chamados de laços.

Seja C? um quiver, então a k-álgebra. de caminhos, que denotaremos por kO, é o

k-espaço vetorial com base nos caminhos de Q, incluindo os caminhos triviais, com a

multiplicação definida na base, como segue: Sejam 'i = cv. ai e '2 = /3. . . ./7t dois

caminhos do quiver C?, então temos

Í a.. a-Õ. .-#: « e('y:) = '('y,)
'yi ' '2 = <

1. 0 s. e(7-) # s('y,)

Seja J o ideal de kQ gerado pelas flechas do quiver Q. Se o quiser Q for finito, então

a álgebra de caminhos kQ tem unidade e diremos que um ideal / de kQ é admissível se

existir um n > 0 tal que J" C / Ç J2

Se.ja .4 3 .Plr' ©. (DPtr' a decomposição da k-álgebra ..'l em .4-módulos indecomponíveis

á direita onde .e. Zi PJ se ã # .j. No caso em que ri = 1 para todo { = 1, . . . ,t, então a k-

álgebra .4 é chamada de básica. .As álgebras básicas são mais "fáceis" de trabalhar que as

não básicas. Como o principal objetivo da teoria de representações de álgebras é estudar

as correspondentes categorias de módulos, o seguinte teorema nos permite restringir o

estudo às categorias de módulos sobre álgebras básicas

Teorema 1.3.1 Seja .,4 uma k-áZgebra. -Então ezÍsle uma k-áZgebra básica B, que é tín ca.

saldo isomor$smo, tat que as categorias moda e Tn,odB são equivalentes.

Isto é, no fundo, uma consequência do teorema de h4orita . Para uma discussão mais

detalhada ver IJMI. De agora em diante a nossa k-álgebra ,4 será considerada como sendo
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básica ou seja vale o seguinte .'l = P] © . . . a) P! onde os /'.'s são dois a dois não isomorfos

E temos que l = >1':.: ei onde os elementos el, - . . , et têm as seguintes propriedades:

1) para cada {, e{ é um idempotente, isto é, e? = ei.

2) O conjunto {eÍlj;: é um conjunto ortogonal, ou sda eiej = 0 para á # .j.

3) Para cada á, ei é primitivo, ou seja, se ei = e' + e" onde e' e e" são idempotent

ortogonais, então e' = 0 ou e" = 0.

Um conjunto {ei, - . ,et} C ,4 com as propriedades acima, é chamado um sistema

completo (pois l = }ll:l.:e{) de idempotentes ortogonais primitivos de À. Neste caso

temos que a k-álgebra A se decompõe como .4 = el.4 a) . . . (D et,4 onde t indica o número

de projetivos indecomponíveis, não isomorfos.

Agora, dada uma É-álgebra Á básica deíinamos o quiver ordinário associado a ela. Seja

{ei, . . , e.} um sistema completo de idempotentes ortogonais e primitivos da álgebra .,'!.

Portanto, temos que .4 = PI a) . . ' (D Pn, onde eÍ.A = .i3 Z /3 = ej.A para á 7é .j. Então,

o quiver ordinário da k-álgebra ..4, que denotaremos por Q.a, é definido pelos vértices

(Q,4)0 = {cl, ' ' ,c.}, determinando que o número de flechas que começam no vértice c

e terminam no vértice cj é dado por:

es

Z

dlm«: («d,4 /-d.4') .j

Podemos observar que se a k-álgebra .A é indecomponível, então o quiver Q associado

a ela é conexo. A seguir daremos a deânição de um quiver com relações

Deânição 1.3.2 ]J Z,/ma relação p erra C? é uma comóánação ladear de cam n/zos de corn-

privnento maior ou igual a dois, todos eles com os mesmos uédices iniciais e $naãs.

2) Um co'ajunto E contido nbm ideal admissível R é um sistema de relações de R se E

u'm conjunto gerador de R e todo elemento de E é IMct relação

e

Definição 1.3.3 Um guãuer com re/anões, é um par (C?, .R), onde Q é um quíoer e R é

um sistema. de relações (um conjuTLto de elementos de KQ) qQe geram uln ideal a,dmiss'íuet

l de kQ. A álgebra do quiser com relações ÇQ,R] é Q átgebra KQjl
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Fazendo abuso de notação consideremos o ideal admissível / do teorema anterior como

sendo o sistema de relações R. Agora, com as definições anteriores estamos em condições

de enunciar o seguinte teorema de Gabriel.

Teorema 1.3.2 Toda k-á/febra .A de dimensão ./inata, óás ca é isom071/a â áZgebra de um

q«{«, co«. «/«çõe. (Q, .R).

Tendo en vista o teorema anterior, a partir de agora consideraremos a álgebra .4 da

io:«*.. KQ/i

1.4 Clorrespondência entre módulos e representações

Na seção anterior estabelecemos a relação entre k-álgebras e quivels com relações

dada pelo teorema de Gabriel. Agora daremos uma descrição dos módulos, em termos do

quiver ordinário associado a álgebra .4.

Seja (Q, R) um quiver com relações. Uma representação do quiver Q é um par }'' =

((B){Ce., (/a).eQ.) onde para cada í C QO, K é um k-espaço vetorial de dimensão finita

e para cada a c Qi, com s(cv) = {, e(a) = .j, /a : \4 '} é uma transfomação linear.

Diremos que H' =((W:)icQ.,(/0)PCQ.) é uma sub-representação de }'' =((%)ÍCQ.,(/a).CQ.)

se é uma representação, W: é um sub-espaço vetorial de IÇ para cada á, e /o é a restrição

de /a : H ao sub-espaço W: de %.

Seja o caminho ' = a. . . . cl: não trivial tal que s('y) = á e e('y) = .j, então podemos

definir V'('y), como a transformação linear de U a b dada pela composição de /a. . . . /n:

Se tivermos uma combinação linear de caminhos p = )ll:ÀÀy, então }'(g) := }ll:À,V('y).

Logo, o anterior pode ser estendido para toda a álgebra X;Q por linearidade. Então temos

a seguinte definição

l
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uenmçao 1.4.1 .Z7 zzemos que a represen&açào \' saZzs/az uma re/anão õ se r(õ) =0

e que satisfo.z o sistema, de rel.ações R se satisfaz cctda relação õ C R.

2) Uma representação de (Q, Rà é uma representação de Q que satisfaz as relações de

R

Sejam V' = ((K)iCQ., (/a).eQ:) e W = ((H'';)icç., (g.)..Q.), duas representações de

C?, um morfismo g : y --->ty é definido por uma família de transformações lineares g =

(p{)ÍCQo tal que para cada flecha a : i---->.j temos que o seguinte diagrama comuta:

14 -L b
«:l ' l«.

ou seja, Pj/a = g.P{

O conjunto dos morfismos entre }' e I'T' é denotado por Hom(Q,R)(y. W). Notemos

também que para cada par de representações l,' e I'T/, -Hom(Q,R) (y. T'F') é um k-espaço veto.

rial, onde a soma de morfismos é definida. componente a componente. Logo, mod(C?, -R) de-

notará a categoria que tem como objetos as representações do quiver Q, e como morfismos

os morfismos entre as representações, pode-se vei facilmente que a categoria mod(Q, R) é

uma k-categoria. O seguinte teorema estabelece a equivalência entre a k-categoria mod.A

e a k-categoria mod(Q, R).

Teorema 1.4.1 /aO/ Sqa .4 urrza k-áZgeóra básica e indecomponz'ueZ. .Então, as k

calegorãas mod(Q, R) e mod,4 são equiuaZenfes.

Seja T/ = ((H)iCO., (/a).:Q. uma representação, então o espaço vetorial subjacente ao

.4-módulo y é dado por lllH. Recordemos que pelo teorema de Gabriel 1.3.2, temos que

a k-álgebra .4 3 kQ/X , para algum quiver com relações (Q, R).
2
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A partir do teorema anterior, estamos interessados em dar uma descrição na linguagem

de representações, dos módulos indecomponíveis projetivos, injetivos e simples. Mas antes

vejamos as seguintes definições.

Definição 1.4.2 Seja .4 uma k-álgeóra. .4 X;-áZgebra oposta de .4, que denolaremos por

,4'P, é ta/ gue.

/J Como k-espaço uetoráa/ Á3.A'p

e2 .4 mu/[àp/àcação em .4'P é dada por a + b ::: ba para todo a, b C .4'P, onde ba é o

produto em .4.

O teorema 1.4.2 e proposição 1.4.1 a seguir caracterizam o funtor dualidade, para

depois fazer a descrição dos módulos injetivos.

Deânição 1.4.3 Sel/am C e .Z) duas categorias. Z)irem,os que o /unÉor contratar aDIe

F : C --)'D é qma dualidade se o juT\tor F . C'P---l'D é uma, equiual,ênci,a.

Teorema 1.4.2 t/m /untar conlrauariante F' : C--->D entre duas categorias é uma dua

li,dado se e sovneltte se o funtor F é $et, pleno e denso.

Proposição 1.4.1 Sela F : C---+Z) um /untar dua/ Jade entre as categorias C e .D

1) Unt mor$smo f . A em C é um lnonomor$smo se e somente se FÇf)

F(-B)--->.F(.4) é um epàmor$smo em D

2) U« objeto C em C é projetiuo (injetiuo) se e some,«te se, PQC) é iT«jetiuo (projetiuo)

em D

O funtor F' : moda definido por F(X) = Homo;(X, k), onde X é um k-espaço

vetorial de dimensão finita é um exemplo de dualidade.

Vejamos agora a descrição das representações simples, e projetivas. Para as represen-

tações injetivas falemos uso da proposição 1.4.1.
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Para cada vértice á c Qo, definamos a representação SI = ((SJ)í, /.) em (Q,R)-mod

da seguinte maneira:

1 0 se i#j
l Á; se z= j

e /a = 0, para todo a € Qi. Sí satisfaz todas as relações de R, e para í' # ã temos que

.$, Z SÍ, pois basta observar que dámk(Si)j = 1 :# dámt(Si,)j = 0. Claramente S: não

possui nenhuma sub.-representação não trivial, logo a representação Sí é simples. Pela

correspondência dada pelo teorema 1.4.1 (ver detalhes em ICOI) temos que a represen-

tação Si corresponde-se com um módulo simples em mod.,'!. Portanto, as representações

simples em mod(Q, R) estão em correspondência biunívoca com os vértices í C C?o.

Seja .4 B kO// e .A 3 êl.4 a) . . . a) é;Á, onde os módulos ã.A são módulos projetivos

indecomponíveis, e como estamos considerando que a k-álgebra é básica temos que ã.4 Z

q.4 se ã # J. Seja então .R = ã,4 C /nd,4 projetivo. Pela equivalência dada no teorema

1.4.1, temos que a representação em mod(Q, .R) associada ao projetivo Pi é dada por P. =

((P.).f,/o). Logo, (P,)j = a.4q = eÍÀ;Qej/ < erre.j > e se temos uma flecha a : .j--..>s

então /o : eÍkQe.j/eiReJ--->eiQe./eÍ-Re. é dada por /a(1) = cF7, quando ' é um caminho

de ã até .j. Veja que se .R = 0, então temos que (â)j = eikC?ej, que é o k-espaço vetorial

definido por todos caminhos dirigidos do vértice i até o vértice .j. Se existem relações do

entre o vértice ã e o vértice .j, então ddmt(P.)j < #caminhos dirigidos de í até .j.

Dado que temos caracterizado as representações projetivas indecomponíveis, usaremos

as propriedades da dualidade dadas na proposição 1.4.1, para caracterizar as represen

rações injetivas indecomponíveis. Mas antes definimos a noção de quiver oposto.

Para um quiver Q com conjunto de vértices { 1, ..., n} denotemos por Q'P o quiver tendo

o mesmo conjunto de vértices, e para cada flecha cr : { -->.j C Q uma flecha a'p : j--+{

em Q'P. Para um caminho p = a. . ''ai em (2, seja p'P :: aíp. . .cvoP em (l?'P. Sela (5

uma relação , denotemos por õ'p a relação induzida por (5 em Q'P. Assim, definimos

(Q,X)''

(Si)
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(.;onsideremos agora o funtor dualidade Z) : mod(Q, R)---+mod(Q, n)'P definido por

Z)(X) = .Homo(X, k). Seja y = IJ H € mod(C?, .R) , e denotemos por l)}'' a representação

em mod(Q'p, R'P). Esta representação pode ser descrita da seguinte maneira:

O Ã;-espaço "etorial Z)}' é dado por Z)(llli.e. U) = .Homo(Llli.e. H, k) = LI .Homo(E, k)

Lla%.

Para cada vértice i o espaço vetorial (1)}')i é ei'P-DJ' = -D(eil'') = -OH = -Homo(H, k),

onde estamos identificando eiy com H. Isto dá uma descrição do espaço vetorial da

representação dual como espaço dual em cada vértice

A seguir, consideremos a flecha Q : i---}.j e a transformação linear /. : %

Aplicando dualidade, temos a seguinte transformação linear D/a : -DI'$ '->.OU definida

por Z)/a(t)(t,) = t(/n(U)) onde t C -D}Ç e u € t4. Seja D/a', = D/a. Logo, temos (lue se

}' C mod(Q, .R) e«tão Dt' C mod(Q'-, R'').
Dado que até agora sabemos identificar os módulos projetivos indecomponíveis, com

a sua representação indecomponível em mod(Q, R), consideremos Pi', . Pn+ os projetivos

indecomponíveis em mzod(Q, R)'P. Então, os injetivos indecomponíveis estão dados por

Z)(Pf), . . . ,Z)(.rT), pela proposição 1.4.1. Então, aplicando o funtor dualidade Z) as

representações projetivas .rT e considerando /i = ((/i).j, /a) := -D(P.*), temos que

.l.]i' ql..e j'" k Q'' e i"' ) l Çej'' R'' ei"' )' :teia Qe j jeiRe j)

Logo, (/.).j tem estrutura de k-espaço vetorial, dada pelos caminhos do vértice .j até

o vértice {. Se R :# 0, então dímt(-&)j < #de caminhos de .j até á. Se a : .j

/. : eikQej/ei-Re.f---leÍkC?e./eira. é dada por /a(1) = '' se existe um caminho '' do
vértice à até o vértice .j, tal que ' = ''a e zelo no resto.

Se.ja y uma representação de (Q, R), então o radical rl,' = U, é a representação t/, que

é gerado pelas flechas, e temos que Ui = )ll:.(a)={ /a(I''(S(a))), que é o sub-espaço gerado

pelas imagens das transformações /a em H. Para cada flecha a : {---+.j, sela /: = /alu: a

transformação de tÃ com imagem em UJ O socle soca' = }r = (WI,, /l= da representação
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k' e oehnicla por I')'i = 1 is(.)-Í AerJ., formada pelos elementos que são levados no zero

para toda /a saindo de };. Claramente /o(}T/({)) = 0 para cada flecha a : í----}.j e temos

q« ./= - '.

Como ilustração dos conceitos anteriores consideremos o seguinte exemplo

Exemplo 1.4.1 C'onsàderemos o seguãnZe quãuer.

1. -!} .2

Então, Q'P é o quiser dado por
QoPl 2
8oP

Ó

S©a V a representação k ' k de Q, onde yi fem como k-base {u}, 1,; íem

c.mo k-Z,«« {«} , /a(U) e /P(u) « C k. Sd«m {u*} e {«*} « b«.e;

d-á. d' Z)h = y.* . de OW2 = }'; «'pecti««..«te. Z.go, t.m« q«e O./..,(«*)(u) =

u* Çf.l.:LL]) = u* Qu) -. \, onde Df..pÇu ) -- u+ e portanto Df.« -- j:. Por outro \ado temos

g«eD.&«(«*)(u) («)) (-) í«.p/ác««'ioq«e.O/p.,(«*) . Po,t«to
DV teta colho representação o quiser k- i-L- .k de Q'P

O módulo projefàuo PI tem como k-base {ei, cv, #}, que corresporzde a representação

x;. Jb -Allk

onde ./.(b) = (b,0) e /Ó(Z,) = (0,Z,) pa« todo ó C k. O «.ódu/o projefiuo P2 tem co"''o

k-Zpase e2 que corresporzde ao quão;er 0 . .4gora, o Q'p-módu/o proletiuo Pi'

corresponde a representação k. {--- -0 de (l?'P e .f%' corresponde a representação de

talk $Z -k , .n'eg..,(.)-(',0) 'gP«(c) p""t'd.cCk.

Logo, o módulo in3etiuol\ corresponde a, k. ----+ .q el.z = DP; correspoTtdea k. ----.> .0

a

kHx;. -!s .k.!
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onde .f.(b,c) = b e fO(b, c) = c para todo b, c C k

Sda y a represerzfação de

k LllkLllA. -!b .klJk
/a.

onde j.
o l o

e /# = 1 1 com re/anão a Z,ase carzónáca de tllklJAo o l
Fazendo uvn pequeno cálculo 'pode-se uer que DV é Q represeTttação de

Alltllk. (Ql2e" .ALIA' ' ''na'- '

. a. k lllk

1 0

o l l . (o/)p.-
0 0

OTtde DÇnk] é identi$cado com'nk cttraués da bctse dual, ÇDj)..p

: ;) «« «'..'...'«.,'«.''.

1.5 Seqüências e componentes de Auslander-Reiten

Definição 1.5.1 Uma seqdênc a e:rala curta czn mod-A que não cinde

Q

é uma seqiiêncãa de Aulander-Reiten(ARS) se:

1) 0s módulos N e M são indecomT)OTt'íueis.

2) Para todo lliorjs'rno h l X--+NI.X € moda, qse não seja um epimor$smo que

cinde(que T\ão é seção), existe mor$smo h : X --yE tal que gh = h.

2') Para, todo mor$smo h : N --+X,X C moda, que 'não seja um monomor$slno que

cinde(que não é retração), eúste h l E -+X tcü que hf = h
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Observação l Note que as sentenças -7) e q da de$náçâo anterior são equáuaZerztes as

s'n*'.«ç.s 1) e 2') d. de$,«içã. -te.i«.

A partir da definição anterior, estamos interessados em saber quando estas seqüências

existem, e se existem quando são únicas (salvo isomorfismo). O seguinte teorema da um

critério de existência e unicidade de estas seqüências.

Teorema 1.5.1 Soam .4 uma A-áZgebra e A/ C mod.4 indecomponz'ueZ.

1) Se M não for projetiuo, eTttão existe uma, única (Saldo isomor$smo) seqliência, de

.4us/andor Reãíen [ermãnarzdo erra

M: q -.+N---.»E---yM---+Q.

2) Se h'l não for in:letiuo, então existe uvllü única seqilência de AR coTnençando em

M: q---+M---.)E---+N---»ü

Estudaremos brevemente os morfismos que definem as seqüências de

Definição 1.5.2 Seja .A4 umz módu/o ándecomponz'ue/.

1) Uvrt mor$slllo g . E nlor$smo poço

i) g não é um epimor$sTrto que cinde.

ii)para, todo h : E---+E tal que gh = g, h é hm üutomor$smo.

iii) para todo h : X Ttão seljü 'üm epimor$smo que cinde,

t,al que ghi -. h.

2) Um mor$smo f . M--+E é ulll mor$slno joTLte em M se

i) j não é um lllo'rLomorPsmo que cinde.

ii) para todo h : E--+E tal que hf = j, h é automor$smo.

tii) Tetra todo h l M---»X que não seja um mono'mor$smo que cinde

tal que Hi f -- h

em N{ se

.Auslander-Reiten

existe hl -. X---+E

existe hl . E --+E

Seja .ü4 C /nd.4. Se o módulo .A4 não for projetivo, temos que existe uma seqüência

de Auslander-Reiten:

Q +N --»E
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onde o moauio iv Lambem e inaecomponivei. Como as sequencial de Auslander-Reiten

estão univocamente determinadas ( salvo isomorfismo), temos que existe um único módulo

indecomponível Ar , que o denotaremos por .V = r.Ad e é chamado de transladado de

Auslander-Reiten.

Agora, se o módulo M C /nd.4 não for injetivo, sabemos que

seqüência de Aulander-Reiten començando no módulo lü/, a saber:

existeS uma unica

0 -

onde o único módulo N será denotado por r't.A/ e é chamado de transladado inverso de

Auslander-Reiten de M

C)bservação 2 7) Por conuenáêncãa às vezes escreueremos rP = 0 para P uzn módu/o

projetiuo e T' \ 1 = Q pa Q l um módul.o iniciado.

2) Note-se qwe NI ç: inda não é prometi'uo, então T-* bh'l)N

3) Note-se qKe N'l ç: i'n,dA não é injetiuo, então vQ * h,l)N

Sejam X, y € {nd.,4, o módulo X está na r-órbita do módulo y, se existe um rz C .Z

tal que o módulo r"X é isomorfo ao módulo y e diremos que o módulo X é a'--periódico

se existe un n > 0 tal que 7-"X é isomorfo ao módulo X

Proposição 1.5.1 Seja 0--->.V--:C}.E--Z-.>W---->0 uma .4RS. .Então,

ü) f é umcl fonte e qualquer outra joTLte em N é isomorja Q j

UI g é um poço e qualquer outro poço em M é ãsomorjo CL g.

Vejamos agora a situação particular em que o módulo J\4 é um módulo projetivo ou

injetivo

Proposição 1.5.2 -íJ Se P é um módulo pr(Üetáoo àndecompont'ue/ nâo s mp/es então o

mor$smo inclusão i: rüdP poço e q'üalquer outro T)oço e'rn P é isomorfo a, i,.

2) Se l é «-« «óduto injeti« indecomponí«l não simPl" "-*ã. p"i'ça' «-«t«-«t

K : l ocl é umcl fonte e qualquer outra. foT\te em i-é isomorja, a, 'K
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A seguir damos algumas outras propriedades dos morfismos das .ARS

Definição 1.5.3 Um mor$smo que não cinde / C Hom,.l(X,y) com X,y C mod.A é

imedutíuet se para cada decomposição do mor$smo j -- gh, g é uln epimor$snto que cinde

ou h é um monomor$s'raLO que cinde.

Notemos que a partir da definição anterior, qualquer morfismo irredutível / é um

epimorfismo ou um monomorfismo. Na seguinte proposição estabelecemos a relação entre

morfismos irredutíveis e morfismos poço e fonte

Proposição 1.5.3 Seja M C /nd,4.

1) Um morSsmo h . M---+X é irredutível,, se e somente se,

Ni .. h/l --.}X' tal que o pür (.h,,Hi ) é Mina, fonte e'm M

2) Um mor$smo h . X--->NI é irredbtíuel, se e

N' : X'--+M tat que o par ç~h.h' ) é um poço em NI

somente se,

ez ste umz mol$smo

existe um mor.Esmo

A partir dos conceitos anteriores associaiemos à k-álgebra A um quiver I'.,l, onde os

vértices e as flechas representarão, respectivamente, as classes de isomorfismo dos módulos

indecomponíveis e os morfismos irredutíveis entre eles. I'..+ será chamado de Quiver de

Auslander-Reiten da k-álgebra ,4.

DeHnição 1.5.4 0 quãuer de .4us/andor-ReÍten da k-áZgebra .A é de$nàdo da seguinte

forma:

1) 0s uéüices estão em correspondência biuníuocü com as classes de isomor$smo de

ãnd.4, qtze dezzotarernos por IÀ41 para cada Ã/ C {nd.4.

21 O «ám«o de .Pe'A« do «éd{« IWI p«« . «é«face IÃ/'l é d«d. p« e = dÍmk.r«(M, M'),

onde IrrÇM,M') -- ra,dÇh'l,h4')irada ÇM,M') . Se o número e > \-, diremos que existe

uma ./7ecÀa má/ídp/a de IMI em IW'l
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Observação 3 /a7

-7) O qual;er I'..l rzão [em /aços, p

epimor$smo, mas não isomor$smo.

e9 I',.l é um quiser /oca/mente ./inato, isto é, para cada uérÉice IÀ/l C I'A, ezjste somente

zzm ntímero ./inato de ./ZecAas chegando ou saindo do uédàce KIWI.

3) Sda M c {nd.A, nâo proletÍuo, então o náznero de ./7ecAas que saem do uértáce ll-A/l

é água/ ao número de ./mechas gue c/zegarn no vértice IWI.

foda ap/àcação i.rrp.d.l!.t.aRIe.l. monomor$smoe e r

O quiver I'..i decompõe-se em componentes conexas, e interessam em particular os

seguintes tipos que damos a seguir.

Definição 1.5.5 Uma componente corzeza C do qu uer de .4?ls/andor-Reâterz I'..l é cÀarna-

(Lü de 'pós-projetiua se:

1) Todo módulo de C está llumü v-órbita. de um 'módulo 'projetiuo.

2) Nenhum módulo de C está liam circuito oràeTttüdo.

Dua\me'nte teTÍLos que uma rompo'r\ente collezü C é pré-injeti'ua se:

I') Todo módulo de C está numa 'r-órbita de um módulo injetiuo

2') Nevthum módulo de C está nu'm circuito orientado.

Sem entrar emz dela/Aes anotamos que a componente coneza C é chamada de um tuZ)o

1") A componente C não tem Pechas múttil)las.

g?"J .4 componente C contém um circuito orientado.

3") A realização geométrica da componente C (o espctço tipológico onde C pode ser

:rea/ãzada"nafuraZmenleJ é dada por ICI = St x tR:, onde Si é o cúcu/o unitário e IKJ é

o conjunto dos reais não negati'uos

se

Se a componente conexo C é um tubo, o conjunto Si x {0} é chamado da boca do

tubo, e um tubo é chamado de estável (ou regular, ver abaixo) se ele não contém módulos

projetivos nem módu]os injetivos. Dado um tubo estáve] C, existe um n C ]fV, tal que
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para todo módu]o M em C, temos que r".A/ = .A/. O número n C ]N anterior é chamado

posto do tubo estável que é da forma C 3 .Z-n./(n) onde -H« é o -H. dada na figura l.l,

com n = oo pag. 32). Um tubo é dito homogêneo se seu posto é l.

Definição 1.5.6 Seja Á urrla k-áZgebra. Umz càc/o em mod.4 é urna seqüêízcáa

NI = N'lo-!2+NI.-!!+ . . . --»M, = NI

de não isomor$sTnos não n' los entre m,ódutos indecomT)oníueis de moda. Este ciclo é

dàío ./ínàÉo se os mor$smos /Í # r«d'(mod.A) V{ = 0, ..., , -- 1. d á/geZ,« .4 se«á de cÍc/o

Jiviito se todo ciclo em moda é JivLito.

Em IRj mostra-se que, freqüentemente, o quiver de Aulander-Reiten I'.4 admite uma

família tubular 'r, isto é, existe um conjunto 'r = {T(À)À..Z} onde cada T(À) é um tubo

que é uma componente conexo de I'..l e onde À # À' implica que 7'(À) é diferente de T(À').

A família tubular será chamada estável se T(À) é um tubo estável VÀ c /. Recordemos,

que a partir da definição 1.5.5 o quiver I'..i é uma primeira aproximação da sub-categoria

plena /nd.4. Logo, as componentes descritas na definição 1.5.6 podem ser vistas como

sub-categorias plenas de mod.4.

Definição 1.5.7 t/ma /amí/ãa fuóular 'r em mod.4 é dita separarzte se ezàsÉem duas suó

categorias 'P e 'E plenas de moda tal que:

1) T é standard, isto é, os únicos caminhos não Tintos são os cantinhos secionais

2) HomAÇZ,'P'l -- Ho'm,AÇI,'r) AÇT.'P)

3) Todo morPsmo d,e 'P em Z se fatora através de TÇX] para. todo X ç: l

p' q'r'' ]':

Seja 'r uma família de tubos estáveis em mod.4. Para cada À C / denotaremos por

nÀ o posto do tubo T(À). A função n* : /---tjNi será chamada o tipo da família 'r.
Fundamentalmente estamos interessados no caso manso, no qual, como pode-se ver no
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trabalho de Crawley-Boevey ( IC-Blj) quase todos os tubos da família 'r são homogêneos

e logo podemos escolher um subconjunto /' finito de / tal que nx :# l implica que À C /'

Então, temos que o subconjunto /' = {Ài, . - - , Àt}, onde os À. são dois a dois diferentes

denotemos nx, por n., e chamamos de tipo tubular da álgebra ,4 a (ni, - - . , n.).

Definição 1.5.8 Seja 'r em mod.4 uma /ami/ a tuba/ar separante. -Então para X C 'r(À)

existe um caminho seccionar (isto é, vtão existe { = 3, ..., l-rl tat que TXi B Xi.Z)

XI --$X2 ---+ . . . ---tX,n :: X

onde X\ está na boca do tubo 'Ttx] , e chavnaremos Q m de comprilTtento regular de X

A seguir, apresentamos uma família de álgebras, chamadas álgebras hereditárias, cujo

tipo de representação está completamente entendida (ver IKI).

Definição 1.5.9 t/reza k-á/febra .4 é chamada de Acreditaria, se lodo submódulo de UM

TTtódulo pro:ietiuo é pro:jetiuo.

Para as álgebras hereditárias existe uma classificação completa, segundo seu tipo de

representação(finito ou infinito) via quivers ordinários. Por exemplo, o seguinte teorema

dado por Gabriel, caracteriza as de tipo de representação finito.

Teorema 1.5.2 rGabrãeZ) Sqa .4 uma k-áZgeóra ACredItarIa, Z)ásàca e conCHa e ãndecom-

poníuel. Então, a k-álgebra A é de tipo de representação $nàto se e someTtte se A é

isomorfa a álgebra de caminhos de um qhiuer c'ujo grato subjacente é um diagrama. de

D'ynkin, qKe são os gratos descritos na $gura l.l.

Depois de forma totalmente independente, Nazárova, Donovan e Freislich mostraram

o seguinte teorema para álgebras hereditárias de tipo manso.
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z).

Figura l.l: Onde n indica o número de vértices

Teorema 1.5.3 Seja Á urna k-áZgebra Aeredáíáràa, básica e corzeza. -Então ,4 é de tipo

üe representação in$nito müllso se e somente se A é a, álgebra de caminho de unl quiser

cujo grato subjacente é um diagrama. de D\J'nkin entendido on Euclideano (uer $gura 1.2).

Nos dois casos acima, lambem é conhecido o quiver de Auslander-Reiten destas álgebras

Daremos a seguir um teorema que caracteriza o quiver de Auslander-Reiten no caso de

álgebras hereditárias de tipo de representação infinito, manso.

Feotenia L.5.4 IRI Seja, A uma k-ál,gebrü hereditária mansa. de tipo in$'Rito. E'ntão, T.\

consiste das seguintes com'poTtentes. Uma campo'rtente pós-projetiua. 'P conte'r\do todos os

módulos projetiuos, Mina, componente pré-inactiva, .L contendo todos os módul,os injetiuos,

B uma, família, tubular estável separante 'T' , tal, que \:P. T,l) ueri$cüm üs propriedades dcl

de$nição 1.5. 8.

40



.m. ©l

z).

Figura 1.2: Onde n + l indica o número de vértices

Observação 4 -7) .Vo teorema anterior os tubos de 'r sào regulares e ortogonais dois a

does, isto é, .Hom..{(X,}'') = Hom.4(y,X) = 0 p«a todo X c 7'(,X) e }' € r(p) onde

X # l3. O conjunto de parâmetros l pode ser identi$cado com a. Teta proljetiua de k.

2) Quase todos os tubos de T são homogéneos.

rlooiiii) õç a a.tê;cuja /'l c iicl l

Reiten I'.4 é como na figura 1.3:

Para finalizar esta seção anotamos que os grifos de Dynkin, dados na figura 1.1, e os

grafos Euclideanos dados na figura 1.2, tem associada uma estrela definida da seguinte
maneira:

itária de infinito mansotiPO o quiver de Auslanderl e
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Figura 1.3

Consideremos uma função r : A tão a estrela Tr é a união disjunta de ramos

onde estes ramos estão indexados por A, e o ramo indexado por À C ''L tem comprimento

r(À). Cada um destes ramos será identificado com o grifo Dynkin .n,(À). O centro da

estrela Tr é dada pela identifição de um dos pontos extremos de cada um dos ramos. Se

A = {1, ..., s}, denotaremos por Tr(1),...,,(;) no lugar de T. e se r(À) = 1, para algum À C A,

então o ramo não aparece na notação da estrela. Para n, ni, n2 C E\í temos as seguintes

igualdades, dadas pela tabela abaixo, no caso em que a estrela é dado pelo grafo Dynkin

e Euclidiano:

Grato DUnkin

Tn' n.

Zn.,«, = .n«-+«,-l

7n 2,2,2 := .[)n

T3,3,2 = E6

Za,3,2 :: .Zs7

Zs,3,2 = E8

GTCLfO E'UCI,Ideal\O

72,2,2,2 = .D4

T3,s,s :: Eõ

Z4,4,2 = E7

Z6,3,2 = -E8
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1.6 Algebras inclinadas
P

Quando a categoria de módulos sobre uma determinada k-álgebra .4 torna-se muito

difícil de estudar diretamente, algumas vezes é conveniente substituir .4 por uma outra

álgebra mais simples .B e reduzir o estudo da categoria de módulos mod.4 ao estudo da

categoria de módulos mod-B, como no teorema de Monta. Baseada nesta idéia surgiu a

teoria inclinante, que consiste em utilizar certos módulos especiais T chamados módulos

inclinantes, de forma que a k-álgebra .B = .End..!(T) tem uma categoria de módulos

modo muito próxima da categoria de módulos mod.Á. Tais módulos são caracterizados

na seguinte definição.

Definição 1.6.1 Um módu/o T é chamado áncZãrzarzle se salas/az as seguintes condições

(TI) PdTA $ \

rr 2 Eztl(Ta, TÁ)

(T3) Existe uma, seqiLênc'la elatü curta

0 -- .> ..4 .,* --->r.

onde Z.l, 7:Í C addTA

Nesta definição, addTH é a subcategoria plena definida pelos módulos que são soma direta

de somandos diretos do módulo TH. Diremos que o módulo T da definição anterior é

inclinante parcial se 7' só satisfaz as condições (TI) e (T2) da definição. O nome parcial

é devido ao seguinte lema.

Lema 1.6.1 ÍBongadzJ Seja 7' um módu/o ãnc/inazzte parcial, erzíão ezásfe urn módu/o

X tat que T © X é um módulo inclinante.

Para alguns efeitos práticos, verificar a condição (T3) da definição anterior é muito com

plicado. A seguinte proposição resolve este problema algumas vezes.
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J:'roposição 1.6.1 b'qa 7' = 7';'': a) . - . (D 7l"'', orzde 7; C ánd.4 para todo ã :: l, ...,t, e

Ti % Tj para i:# ii. Então, TA é um módulo incliTtaTtte se e somevtte se o módulo TA é

um módu/o i zc/ànante rareia/ e satàli/az

(T3') t é água\ a,o número de A-módulos simples não isomorlos

Assim como temos definido módulo inclinante em termos da dimensão projetiva, podemos

definir um módulo co-inclinante em termos da dimensão injetiva da seguinte forma.

Definição 1.6.2 Urra módu/o T é cAarnado zzm módu/o coánc/ãrzanfe se saías/az as se.quán-

fpe r'n'n Hq one
w'YV~.u-

(Tl*) idT $ 'L.

rre2 .Ezth(r, T)

(T3') O núvnero de soTítandos indecompo'r\'í'fieis não isomorfos de T é igual, ao número

de sámp/es de .4

A seguir apresentamos os resultados mais relevantes desta teoria. Para um estudo apro.

fundado ver IRI e IA21.

Definição 1.6.3 0 par (7', /) é chamado feorãa de torção em mod.4 se

1) Se tomAI..h4,N) = Q para todo R'l C T e N ç: F.

21 S. -Ho«.,.,(.M, -)l.; = 0, .«fâo t.mo. gu. .M C 'r.

3y Se Hom,.i(--, N)l7- = 0, então lemos que .M C /

A classe 7' é chamada classe de torção, e a classe .F é chamada de classe livre de

torção. Claramente o par ('r, /) é uma teoria de torção se e somente se o par (.D/, -O'D

é uma teoria de torção em mod,4'P. Dado um módulo inclinante T, podemos construir

uma teoria de torção onde a classe 'r e a classe / são dadas como segue:

'r(r) {.ü4l3é : T"--->-Mepã} {À/ l.E«tl, (r, w)
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.F(T) en(,-7') {.vlaé : N---}(,'-1'')"monos {.NIHom.- (T, N)

Dizemos que uma teoria de torção cinde se todo módulo indecomponível é um módulo

de torção ou um módulo livre de torção. Seja B = .End..l7', então como mencionamos

antes, estamos interessados em comparar a categoria mod.4 e a categoria mod-B, para

isto usaremos o par de funtores adjuntos Hom,.i(T, --) e --6)7'. O seguinte teorema dado

por Brenner e Butler estabelece esta comparação fazendo uso das seguintes subcategorias
plenas:

y(T) { .v lro, f(x, T)

Â'(1') - {x'l.v9r

Teorema 1.6.1 ÍBrenner-But/ed Sqa 7' umz .A-módu/o ànc/ã7zarzte e -B = End..!T. .Então.

1) BT é um Tnóduto inctinunte e A N

11) 0s juniores Hora(T.-- ) e --®'l' induzem equiualêTtcia,s i'rtuersas e'rLtre as sub-

'"lego,ã« p/e-' T(T) ' y(T) e«q-«fo « /unt«« r«th(r, --) e r«f(--,r) índ«e«.

'q«ã«/ê«cj« án""« .«'" « «b"t'g«i« p/e-s f(T) . Â'(T)

Corolário l Te";« gu. Z,).Y(7') = /(aT) e Dy(T) = T(aT). .Em p.dàc«/", ' p"
IÂ'(r), y(T)) é «m« f«,ã. d' to,ç'. e«. mod.B.

De6nição 1.6.4 d fràpZa (.B,7', .4) é c/zamzada trãp/a ánc/ãzzante se T é zzm .4-módu/o

incliTta'nte e B N

Definição 1.6.5 Sda (B,T,,4) uma tripla ánc/ànaníe. .Então o módu/o T ó c/mamado de

separante(respectivamente, separador) se a teoria (le torção ÇTÇT). FÇT» cinde em moda

r"'p«f'«m'"t', « t«,à. 'í' t«ção (Â'(r), y(7)) 'á«de em modo).
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Um critério muito prático para decidir quando um módulo 7' inclinante é separante

separador ou nenhum dele é dado no seguinte teorema.

Teorema ]-.6.2 S©a (.B,7', .4) uma fràp/a ánc/ánanle.

/J 7' é «p«-te « e ;.m.nt' " p«« «d« X« c .Y(T),pdX, = l
eJ ]" é ;ep««do, '' ' ..«.."'' '' p«. c«d. Àa c .F(T), {dM« = "

Corolário l Sda .A uma Ã-á/febra Àeredãtáráa, Calão lodo Á-rnódu/o ãnc/ãnanÍe é será

odor.

Definição 1.6.6 Seja Q umz quãuer sem circuitos oràenÉados. t/ma É-áZgebra .A é cAa

nada k-álgebra inclinada de tipo Q se existe um módulo inclinaTtte TB sobre u k-álgebra

hereditária B = KQ tal que A -- EndBT

Um resultado muito importante, com relação a álgebras inclinadas é dado pelo seguinte

teorema, devido a Happel, onde módulos inclinantes parciais induzem álgebras inclinadas.

Teorema 1.6.3 Seja -B urna áZgeóra Aeredãtáráa, e 7'n um módulo ãncZánante rareia/.

Então, A BT é hmü ál,febra inclinada,.

A partir dos resultados anteriores sabemos como construir uma álgebra inclinada a

partir de uma k-álgebra hereditária. Agora, como podemos saber se dada uma k-álgebra

,4 ela é ou não inclinada? Antes de trabalhar esta questão vejamos a seguinte definição.

Definição 1.6.7 t/reza c/asse .S de .4-módu/os ndecomponz'ueás não àsomor/os é c/camada

umü fatia completa no quãuer de Austander-Reiten TA se satisfaz:

CSI) U = ÇDMeSb/l é um módulo sincero(ou seja, HomAÇP, U) # ü l)QTQ todo TTLódul.o

p"j'*i"o).

CS2) Se hl0 --IM\ --} . . . ---+M« é umü seqiiência de morSsmos 'não isomor$smos em

mod4 com .A/o, .A/n C .S, então .IMi € S para lodo 0 < { < n.
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CS3) Se q---»L --+N --+q é uma seqüêTtciü de Auslan,der-Reiten então só uln

d.eles, L ou N, está em S, ou se um somam,do indecomponí'uel de R'l está eTn S, então ou

L ou N está elll S.

Não é difícil provar que se .S é uma fatia completa, então o módulo U = G)mcs .A/ é

um módulo inclinante separante(também coinclinante), chamado módulo da fatia .S. O

seguinte teorema, dado por Ringel (ver IRI), mostra que o anel de endomorfismos do

módulo da fatia completa é sempre hereditário.

Feorenta \.6.4 IRI Se a. k-álgebra. B é hereditária e Tn é um Tnóduto inclivtante on,de

\ =. EndBT, então a. classe de todos os A-uí\óculos ãndecomportíueis dü forTna Hom n(:1' , 1),

onde in é urna injetiuo indecompon'í'uet, é uma, fatia, compl,eta de 'm,odA. Recíproca'frente,

se .S é urna /alia como/eta em moda, então Z./ = (D&/cs À/ é um módu/o inc/amante corri

B -- E'n,dUA hereditária, e e'r\tão S é isoTÍLorja, CL upl\a fatia covitpteta da forma, a'r\tenor.

lterando o processo anterior um número finito de vezes, obtemos uma família maior

de álgebras que podem ser estudadas a partir de uma álgebra já conhecida. Logo, temos

a seguinte definição.

Definição 1.6.8 Sejam .4 e .B duas k-á/geóras. Então, .A e .B são chamadas de /nc/Íman

C'oàncZánanfemenfe equivalentes se Crista uma seqüêzzcàa de (ÍZgebras ,4 = .Ao, .4i , - . - , Á.

B e módu/os inc/árzanÍes ou co-inclinantes Z.â. c mod.4{ , 0 $ { $ m tais que .AÍ+t

EndA.T' para cada i

Definição 1.6.9 Sda Q umz quáuer./inato sem circuitos orientados. Uma áZgebra .A é cha-

mada nc/amada íterada de tipo Q se ezáste unia següêrzcãa de áZgebras .4 = .Ao, .Ai, . . - , .4. =

ÉQ e uma seqdêncãa de moda/os nc/ànantes separantes T..!. para cada taZ que .4i
F'.n rl . 'i'. .

u,4{. l l {--l .

A modo de exemplificação dos resultados anteriores, estudaremos a seguir as álgebras

disfarçadas. Antes consideremos Q um quiver euclideano e -B = kQ que é uma k-álgebra

hereditária de tipo de representação mansa
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E sabido que se T é um módulo inclinante da álgebra .B, então não pode ser regular

Portanto, todo módulo inclinante deve conter um somando pós-projetivo ou pré-injetivo

Logo, temos a menos de dualidade, as seguintes possibilidades para cada módulo incli-

nante:

1) Tn é pós-projetivo

2) Tn = Ti © T2 onde Ti # 0 pós-projetivo e T2 # 0 regular

3) Tn = T] a) T2 © 7a com T] # 0 pós-projetivo, T2 # 0 regular e T3 # 0 pré-injetivo.

Em IR21 é mostrado que a álgebra inclinada .A B .EndTB é de tipo de representação

finita se e somente se o módulo inclinante T é de tipo 3). Se a #-álgebra ,4 3 End7n ,

onde o módulo inclinante T é de tipo 1), então a álgebra .4 é chamada mansa disfarçada.

Por outro lado, se a álgebra .B = X;Q é hereditária de tipo de representção infinita selva-

gem, então a k-álgebra .4 é chamada disfarçada selvagem. O teorema a seguir dá uma

caracterização do quiver de Auslander-Reiten para uma álgebra disfarçada mansa

teorema L.6.5 ( jA21 pa.g. 68) Unia k-átgebra A é disfarçadcl se e somente se e=is-

íem duas componentes dll/Crentes no qu uer de .4us/arder-Reàten I'..l, contendo uma /afia

completa.

Uma família muito estudada por Ringel (ver IRI), são as álgebras Tubulares, mas a

definição que daremos aqui desta família é um caso particular da estudada por Ringel,

que será suficiente para as nossas pretensões.

De6nição 1.6.10 r' /}?/)

Sega a eztensâo .4 = ÁolÀ/l, onde .4o é mansa d is/arcada e À/ C /nd.Ao. Z)iremos que

a álgebra A é tubular doméstica ( labutar) se seu til)o de extensão T(«.,...,«.) é Dynkin (

Euclidiano) .

Uma família de álgebras que estudaremos no final do capítulo 2 são as álgebras 2

tubulares cuja definição damos a seguir.
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Definição 1.6.11 r /P/)

Seja a ezfensâo .4 = ,4ol.A/l, onde Ao é mansa d s/arcada e A/ C /nd.4o na Z)oca de um

tubo no quiser de Aulander-Reiten FA.. Diremos que a álgebra A é 2-tubular se a álgebra

Ao é de tipo D., e o módul,o NI tem comprimento rega\ar 2 num tubo de posto m -- 2.

Consideremos a k-álgebra .A hereditária mansa T, um módulo.inclinante pós-projetivo

e -B = End.,iT. Então, o tipo tubular de .B é por definição o tipo tubular de .A. Logo,

temos o seguinte teorema.

Teorema 1.6.6 Sda .B uma á/febra coneza mean.sa dás/arçad'z com tipo tubular (ni, ..., n,)

Então, B tens urna conto'ne'nte pós-proljeti'uü P covttendo todos os Tnódtttos projetiuos, UITlü

componente pré-inljetiua .[ coTttendo todos os módulos injetiuos e Hirta ]PX(.kà-jaTÍLtnia. tu-

bular estável se'parente T de tipo h,\. ..., n,,) , separando'P de Z. Desta jormct telhas todos

os módulos indecomponíueis sobre B.

Os módulos na família tubular separante 'r do teorema anterior são os módulos re-

gulares, isto é, aqueles módulos que não estão nem na componente pós-projetiva nem na

componente pré-injetiva e, aqueles que estão na boca dos tubos são chamados simples

regulares. Vale que no caso em que o tipo tubular da álgebra .B é (ni, ...,n,) o número

de vértices de -B é dado por 2 + >1:;:i(nÍ -- l).
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Capítulo 2

SOBRE O TIPO DA

REPRESENTAÇÃO DO

BIMODULO DA
.P

Em 1983 Hughes e Waschbusch (ver IHWI), introduziram pela primeira vez a álgebra

repetitiva de uma álgebra .A, que denotarenios por 4 (ver definição 2.1.1). Esta álgebra

tem-se mostrado muito útil no estudo das álgebras autoinjetivas, como mostra o próprio

trabalho de Hughes e Waschbusch citado acima. Na seção 2.1 fazemos um estudo detalha-

do da estrutura de k-álgebra de .4, e ressaltemos que é uma álgebra de dimensão infinita

e sem unidade, que caracterizando os módulos projetivos indecomponíveis de dimensão

finita, mostramos que a álgebra repetitiva .A é autoinjetiva. Na seção 2.2, estudamos a

estrutura de k-álgebra da extensão trivial 7(Á) = .4 x Z),4 da álgebra .A pelo seu coge-

rador minimal .D.4 = .Homo;(.4, k) e da álgebra .A, que é a álgebra de matrizes definida

por

A 0
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Pelo visto no capítulo 1, na seção 1.2, temos que a álgebra .{ corresponde a categoria das

representações do bimódulo -DÁ. Aqui estudaremos a k-álgebra ..4 como um quociente da

álgebra .,'l. Na seção 2.3 damos as definições básicas de cobertura de Galois, introduzidas

por Gabriel, para mostrar que a álgebra repetitiva ,4 é uma cobertura de Galois da

extensão trivial T(.4) . Finalmente, na seção 2.5 no Teorema 2.5.6 estudaremos o tipo de

representação da extensão trivial T(.4) e da álgebra .4 , no caso em à álgebra ..4 é livre de

/l., isto é, a álgebra .A não admite nenhuma subcategoria plena que seja isomorfa a uma

álgebra kQ, onde o grifo subjacente a Q seja n.. Além disso no teorema 2.3.6 estendemos

o resultado de Assem e Skowroúski, para o caso em que o funtor FÀ associado ao funtor

de cobertura F : .4 -->7'(.A) não é denso, enunciado no teorema 2.5.2.

2.1 Algebra repetitiva À
P

Nesta seção mostramos as propriedades básicas da á]gebra repetitiva .] e estabelece-

mos fundamentalmente que esta álgebra .4 é autoinjetiva, este resultado é citado mas não

é provado (ver IHWI).

Definição 2.1.1 Seja .Á uma k-áZgeóra. (l;hamaremos áZgebra repetítãua da á/febra .4,

B a, denotaremos por A, à k-ál,febra de mat'r'lhes de dimensão in$nitü, sem unidade e

localmente de dimensão Brita., de$1tida por:

Á

onde só uvn número $Ttito de entradas é vtão unto, a. soma, corresponde Q soma us' al de
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matrizes e a mula plicação é induzida pela ação do DA Homo(.A, k)

Z,).,4 6) Z.).4 -+ 0, Z)..4 e) .4 -+ Z.).A, .,'l e) Z).4 -} D.4

Observação 1 ],) Sejam a',a" C Á e p C -D.A, então a anão no bãmódu/o Z).4 está

d«do PO,; («'9«")(«) («"-')

2) A k-álgebra A tem estrutura de k-espaço uetorial dado por:

.â ( © -o.A).
'íe.Z ic.Z

O Índice 'i é considerado com relação as colunas da matriz que deFvlem a álgebra A, logo

«m .Zement. q««Jq«e, d. .â é d«do p« («:, /.):..Z, .«de «: C .4 e ./:: C -0.A p«« to'í'

índice i C Zg, sendo não nulo somente um vl-útero anito deles. Logo, a vítultiplicação é

dada por:

(«:,/.): .(b:,g:):, «:...-g: +/:b:):

Em muitas ocasiões é conveniente pensar a k-álgebra Á como uma k-categoria como

definido em 1.2.1. Vejamos como é associada à álgebra .A a estrutura de k-categoria

Como ,4 é uma k-álgebra de dimensão finita sobre o corpo algebricamente fechado k,

temos que existe um conjunto finito e completo de idempotentes primitivos e ortogonais

{e, / z C /}. Então, a k-categoria .4, teM como objetos os elementos de /, ou seja

oójÁ-/
Vejamos agora os morfismos de .4. Sejam z, 3/ C Ob.j.4, então temos

Hom,{ (z, 3/) Hom.a(Áe,, .Ae,) 3 e..Ae.

O isomorfismo anterior é dado por V./' c Hom..!(.4e., .Ae,) associa /(e,) e usaremos este

isomorfismo como identificação. A composição dos morfismos é induzida pela multipli-

cação da álgebra .4. Isto é, sejam z, y, z € OÓ.j.4, /. := e,ae, C Hom.,{(z, y) para algum

a € .A, e ./b := e.be. € Hom,{(y,z) para algum b € .4. Então, /a o /b = e.ae.e.be.
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e,aevbe., onde o produto ae;,b é o produto de .A. Pode-se ver por exemplo que a unidade

de Hom.4(z, z) é dada por /e;

Consideremos agora a k-estrutura categórica de .4 associada à k-álgebra .A, dada da

seguinte forma. OÓ.j.4 = / x Z, onde / é o conjunto de índices que definem o conjunto

de idempotentes da álgebra .4. Logo, um objeto qualquer de .Â é dado pelo par (z,n),

onde z C /, n C .Z, e será denotado por z < n >

Os morfismos da categoria .4, são da seguinte forma: Sejam z < n >, y < m >c Oój.4

e.,.Ae, se n=m

nome(e...Á.,,k) « m n + l
0 se m#n,n+l

(+) Hom.À(z < n >, Z/ < m >)

Sejam z < n >,Z/ < m >,z < r >C OÓJ.4. Então, a composição é dada pelas três

situações seguintes:

1) Se n = m = r, então a composição é dada pela multiplicação em .,4, isto é, sejam

/a :- e=aey, /b := epbe; para alguns a, b C .4, lOgO /a o /b = e.a.evbe;, que é determinado

pelo produto de .4.

2) Se m = n + 1, m = r, então a composição, definida por (+), é dada por: Seja

p C Homo(e..Ae,,k) e seja ./; := e.ae; C e..Ae;, para algum a C .4. Então P O /a €
Homo;(e,.4e., k) é definida por:

(P . /a)(e,b.,) p(e..e,e;be. )

3) Se m = n, r = m + 1, onde a composição definida por (+), é dada por: Seja /a C

Hom.Ã(sç < n >, y < n >), lOgO /a := e,aeg, para algum a C .4, e seja ./i c .Hom.Á(g/ <

m >,z < m + 1 >). Como g é um funcional de e..4ep em k, temos que a compostaé
dada por

(/a ' g)(e,be,) = p(e,be,e.«,) c H.«.t(e,.4e,, k)

53



Um .A-módulo .A{/, finitamente gerado, é dado a menos de isomorfismo, pela família

À/ = (À/i, /í)i onde Mi C mod.4 para todo índice ã C .Z com somente um número finito

deles não nulo e os morfismos /, são tais (lue /. : ÀÉe)D,4 e /i-i(/, ®1).4) = 0. Se

considerarmos G)ÀÉ com a estrutura de k-espaço vetorial e (aí, %)i um elemento qualquer

de .4 , temos que a ação à direita da álgebra ,4 no módulo À/ é dada como segue:

«.:):(«:, P:): (m:«: + m:---p:): (m:': + ./\*.:(«:+: ® p:)):

Por outro lado, vejamos que dado um .Á-módulo finitamente gerado .A4 ele tem a forma

anterior, salvo isomorfismo. Para isto basta considerar l.j = ((5ij,0)i, onde ói.j é o delta

de Kronecker, e lj dada como sendo a unidade da álgebra .A na posição (.j,.j) da matriz

que define a álgebra ,4. Logo, temos que a decomposição do A.módulo M é dada por

J141 = À41j, onde cada À6 tem estrutura de .4-módulo e os .4-morfismos estão dados pela

ação da álgebra d em M = a)À/lj :: ©À/j como se queria.

Sejam M = (Mi, /r)i,.N = (AG, /P'){ dois Àmódulos, então o morfismo / : .ü/ --+N

é dado pela família de morfismos (a{)i, onde o seguinte diagrama comuta:

jtá 6) D.4 -!=-> Ã/i-i

«:®l«l o l«:-:

Ni ® DA -:l-} Ni

J J

À

l

isto é,

É"'(a: ® lo) ./:") Vã C .Z

Denotaremos por Moda, a categoria de todos os .4-módulos .Â/ = (À/i, /.)i tais que os

.4-módulos .A/i são de dimensão finita, para todo ã. Denotemos por mod.4 a subcategoria

plena de Mod.4, formada pelos módulos M = (.AA, /.){ tais que a)À/. é de dimensão finita.

Observemos que o automorfismo z,((ai, /.)i) = (ai-i, /. :)i de X, induz um automorfismo

em Mod4 e mod4 dado por

Z

«(w) (.AA,/,):) -:,./'.-:):
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Como estamos considerando que a k-álgebra À é de dimensão finita, o conjunto {e{

1 < { < n} é um sistema completo de idempotentes primitivos e ortogonais da álgebra

À. Logo, o conjunto {e(i,n) : l :Ç { < n, n C .Z} é um conjunto de idempotentes

ortogonais primitivos da álgebra .4. Cada ,4-módulo projetivo indecomponível P, pode

ser identificado com e(i,n)'4 = P(i,n)' Desta forma, os módulos P(i,n) formam um sistema

completo de classes de isomorfismo dos módulos projetivos indecomponíveis da álgebra ,4.

Além disso observe que, o módulo projetivo indecomponível P(i,«) tem a seguinte forma:

PH({) .j

Q,.i({) J = n + l
0 .j # n,n+ l

e /. : PÁ(í) 6) 1).A é um isomorfismo natural, onde PH(ã) é o í-ésimo .Á-módulo

projetivo indecomponível e Q..{({) é o {-ésimo Á-módulo injetivo indecomponível. O se.

guinte teorema é enunciado e provado em IHWI.

PO,«)j

Teorema 2.1.1 Seja Á uma k-áZgebra. Então, .4 é uma k-áZgeóra auto-ÍzÜetáua

Algebras T(.ÁI Á

Nesta seção estabelecemos as definições e propriedades básicas sobre as álgebras dadas

pela extensão trivial T(.4) e .A e mostramos as relações existentes entre elas e com a álgebra

A

Definição 2.2.1 Sega .4 uma k-áZgebra. Charrzaremos ezlensão trãuáa/ da áZgebra ,4 pe/o

seu cogerador àzÜetÍt;o mínima/ .D.4, â k-áZgebra T(.4) = .4 p< .D.4, com est fzzra adita-

da dada pela soma uetoriat de A © DA e sua estrutura multiplicativa dada por: Sejam

(a,/),(Z,,g) CT(..4), ondea,be .4 , e/,g € .O..4

(«, /) . (z,, g) («z,, /z, + «g)
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O lema a seguir da uma caracterização das álgebras dadas por extensões triviais. Este

resultado é provado em IHI.

Lema 2.2.1 d áZgebra T(.4) é aufoínletáua

Pv Recordemos que toda álgebra simétrica é auto-injetiva. Então, consideremos o mor.

cismo .H : T(.Á)- (.4) definido por:

H(«, /)(b, g) := /(Ó) + g(«)

e mostremos que este morfismo é um T(.4) T(Á)''-isomor6smo. Como T(.4)aZ)T(.4)
como k-espaços vetoriais, basta mostrar que o morfismo H é injetor. Para isto calculemos

Á;er.17, que é dado por:

ke,H (', /) C T(..'!)/ -H(«, /) 0}

Seja (a,./') C ker-H, logo temos que -H(a,/)(Z,,g) = /(Z,) + g(a) = 0 para todo par

IZ,,g) C 7'(Á). Se considerarmos a = b 6xo, segue-se q«e -/7(a, /)(Z,,g) = /(a) + g(a) = 0

para toda g C .DÁ, então a = 0. Portanto, temos que /(b) = 0 para todo b C .A e logo

.A partir do cá]cu]o anterior conc]uímos que o morfismo ]7 é injetor, logo a álgebra

T(.A) é simétrica e conseqüentemente T(.A) é auto-injetiva, como queríamos.

Estudemos agora a k-álgebra .Ã.

/ 0

Definição 2.2.2 .gela .4 uma k-áZgeóra. Chamaremos .Ã, a k-áZgebra de$náda por

/ ..4 0

\ D..'1 ..4

on,de Q soma e o T)roduto correspondem a. soma e o T)reduto usual de matrizes0 0

Um ..4-módulo .A4 é dado pela tripla À4 = (Mi,.A42,p), onde À/i,À/2 € mod.4 e o

morfismo p .4-linear é dado por p : À/e9-D'4 À/2 € moda e a ação de .A no
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módulo À/ é dada por

a 0
(m:, m,) 1 1 + p(m2 ® /), m2b)

Soam M = (À/i,M2,ç'A'r) e JV = (]Vi,N2,gA') dois ,Ã-módulos. Então, o morâsmo

entre dois .4-módulos A/ = (MI, M2, ç'A/) e N = (.NI, N2, pA') é dado pelo par (cli, cv2) de

.4-morfismos tais que o seguinte diagrama comuta:

/ Ó

m, ® .OÁ n4 .a,r:

«:*««l . l«:
Na®DA !e!\ N\

de onde temos que PN(CY2 ® lo) cli9à/

Lema 2.2.2 .4 aplicação pt : .A--->.At , onde

Á

A'= 1 o

Á

0

definida por : p'(z) = eze ,( onde e = e« + - . . + eÍt e eü é a matriz l na posição {{ e zero

no resto da matriz) é um epimorfismo de k-álgebras

Observação l ],) Observamos que o mor$smo anterior induz um /urztor ./ie/ e pleno

.F : modal--->mod.4, induzida pe/a {ncZusão.

2) Também tevrtos o juntar g . 'rrLodB. ---+mo(IAt que é o juntos restrição dos escatares.

3) Para t=1, a, parte l nos de$'ne zn\ juntar $el pleno de moda e'm, moda.
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Lema 2.2.3 Ezástem módu/os projetiuo-ãrÜetàuo na k-á/febra .4

Pv: Pelo lema 2.2.2 temos que a k-álgebra ..'lt é um quociente da k-álgebra .,'l. Consi-

deremos o módulo na k-álgebra .4 dado pela tripla P = (P, Q, p), onde P é um módulo

projetivo indecomponível em mod.4 não nulo e Q é um .A-módulo injetivo indecomponível

não nulo com g : Pq-0.4--->Q um isomorfismo. À/lostraremos que o módulo definido
anteriormente é um módulo projetivo-injetivo.

[) Vejamos que .P é projetivo. Sejam ]Ü = (.Ab, À/i, gA/), .N = (N2, ]Vi, pX) módulos

indecomponíveis não nulos de mod.4, e seja ./ = (/2, /i) um epimorfismo entre ]Ü e Ã'

Consideremos ã = (a2, al) um morfismo qua]quer do módulo -P no módu]o ]y. Portanto,

temos o seguinte diagrama:

PODA
Á

W
Q

\

~, * :«.l
/

.A42(8.Z).4 -!e!$ jl/i

,./ /2 ® lo \
Nz®DA

A partir do diagrama anterior, pode-se construir os morfismos /2 : M2 ''>Ar2 e d2

P---gare em mod.4, a partir da existência dos morfismos / e ã. Mas como o módulo P é

um módulo projetivo, temos que existe um morfismo h2 : P -->À/2 tal que /2A2 = (i2 Por

outro lado, sabemos que o morâsmo p é um isomorfismo, então podemos considerar o mor-

fismo hi : Q---tÀ/i definido por Ài - pwh2p'i o qual verifica que /tAi = /ipÀ/A2p'i (1).

N'las sabemos que /ipa,/ = pw/2 , pela definição de morfismo, e substituindo em (1) temos

que

A ]Vt

f'Lh\ -- tPNjah'Z(p 'l aZtP't -- cll

Portanto, temos provado que o módulo P é um módulo projetivo
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2) Vejamos que .P é injetivo. Mantendo a notação anterior, consideremos / : ]Ü---->J®

um monomorfismo. Logo, temos o seguinte diagrama:

PODA
Á

9
Q

«,«:«T

h: ,7'

a,6®o.,4 n; w: T«:
,/ ./b ® lo \

Nz®DA !ey-+ N\

Como o módulo Q é injetivo, temos que existe o morfismo hi : Art -->Q tal que

cli/i = Ai (2). Consideremos agora o morfismo A2 = g'ihigÀ,/ : A/2®1).4

pois p é um isomorfismo. Calculemos então:

H

/

p thipxí
tP \ cixfx-Pi«i

p-tc!.Pw/26)1o

p-tga2 êg) lo./'2 (8) 1o

a2 Qg) l 0/2 Q9 1o

Por (2), segue-se que o módulo .P é injetivo.

h2

Definição 2.2.3 Seja .4 uma k-áZgebra e sda r = nada o radica/ de Jacobson da á/febra

,4. Z)àzemos que a k-áZgebra .,'l fem hd ce de nãlpotêncáa n, se r"'i :# 0 mas r" = 0.

O seguinte resultado tem sido melhorado pelo professor Eduardo Marcos em comuni-

cação privada, mostrando que o radical da álgebra .4 é n + l se a álgebra .A tem índice

de nilpotência n.
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Lema 2.2.4 Sega .A unia k-áZgeZ)ra com {hdàce de nãZpotêncáa n > 0, então a k-áZgebra ,4

tem índice de nilpotência menor Olt igual a 2n

r 0 \
Pv: Como r = Rad .4. f = Rad .4 = 1 1

OA r )

Logo, temos que: F" =
Z).4r"'t + 7'.Z),4r" 2 - . . + r"'iZ),4 I'"

Como sabemos que o índice de nilpotência da Ã;-álgebra .A é n, segue-se que r"

Portanto, a igualdade anterior pode ser escrita da seguinte forma:

Tn 0

Z)..4r"'i +r1,),4r" 2.. .+r' iZ).A 0

Observemos que

0

+ ," :D.A), 0(o..'l,"

onde a expressão anterior depende somente do termo

.D,4Tn'l + rZ).,'!r': 2 . . . + r" t.D.4

que será zero se multiplicarmos por r" , isto é

+ «"-'D.,4)," 0

que é zero. Logo, o índice de nilpotiaencia da A-álgebra .A é menor ou igual a 2n.

Nos lemas 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 mostra-se a estreita relação entre as álgebra .4 e a álgebra

.4, no lema a seguir mostramos a relação entre a álgebra dada pela extensão trivial T(.4)

e a álgebra ,4.

0

(-0..'1,"': + ,.0.,4,"-'
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Lema 2.2.5 .4 extensão tràuía/ 7'(.'1) é zzrna k-sub-áZgeóra da k-áZgebra ã

Pv: Recordemos que a partir da definição 2.2.1 a estrutura de k-álgebra da extensão T(.4)

é dada pela soma, induzida por .4 a) Z.).A como k-espaço vetoriais e o produto definido por:

(., q) . (z,, /) «./' + qb).

Com esta estrutura, a álgebra 7'(.4) é isomorfa a álgebra de matrizes da forma
a 0

que é claramente uma sub-álgebra de que definem .,'l. Portanto, temos que

T(.A) é uma sub-álgebra de Ã

/ a

Observação 2 d ánc/usão T(.4) C .4 de$rze o seguinte /unlor restrição

F' : m.d.,4 -n mod 7'(.A)

(t/, y, é) --> M

.«d. M tem «t«í«« d. ..4-mód«/o d.d« po, t,/ © }' .(u,«)q(0,é(«®q))

.4 anão sobre os .4-mor$smos é é dada por

F(./') := g © h : U © y---JU' © }'''

.nde ./':=(p,À):(U,\<é), }'',é') é«. .Ã-moa'm., t«J q«e h@ = é'(p®i), é «m

j«-,«to« («st.iÇão).

Os dois lemas a seguir estão provados em IR21, mas para efeito de completude daremos

a prova.

l,e«la 'Z.2.6 ( IR21 pag. 211)

Selva. S a. álgebra de caminhos do quiser b. e Ms um S-módulo

1) Se HomÇh/is, Ms) é uvnQ, categoria de tipo anito, então o módul,o Ms é pre-injetiuo

2) Se HomÇMs.Ms] é de tipo de representcLção manso , então o quiser b. é de tipo de

represa'ntação anito ou o módulo h/is não tem somandos diremos não nulos pós-proljetiuos.
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Pv. Vamos supor que .A/ C /rias. Se o módulo .A/ não é pós-projetivo, então temos que

r"'r " = M para todo m C I'J. Por outro lado, Hom(r'"',v, /) # 0 para algum módulo

injetivo 1. Portanto,

HomÇNI,'r" 1) = Homo" T "' h'l, T" 1) = HolBQ'" À'l. 1) # ü

Logo, nom(M,.Ms) tem uma quantidade infinita de objetos. Se Ã/ é posprojetivo,

então J14 = r "Pr. Se o quiver Z\ não é de tipo de representação finita e o módulo

injetivo -r é indecomponí'ç-el, sabemos que Hom(Pr,r"/) = dãm(r"/), não é limitada

quan(to n logo a dimensão de

Hom ÇÀI, T" l) Homo- "P. T"l) B HomÇP.T"l'l)

não é limitada. Para que Hom(M, .Ms) seja de tipo de representação manso, temos que

pala cada Xs € /ndS, com .EndXs = k, então dãm.Hom(À/s, Xs) $ 2, pelo lema 1.2.1.

Lema 2.2.7 Seja C umo. A-áZgebra miansa dás/arcada e B = Cima/l, com À/ C /ndC e B

uma k-álgebrct mansa., então o módulo indecompo'n'í'uet N-l l-Lão é pos-projetiuo.

Pv Veja que pelo lema 1.2.2 -B é mansa se e somente se a categoria vector espacial p(tÀ/..i)

é mansa. Então vamos supor que o módulo À/ é pos-projetivo, isto é, Ã/ = T "Pr, para

a[gum m C ]N. Agora, como A não é de tipo de representação finita(A é euc]idiano)

existe um injetivo indecomponíve] / ta] que {dãm.Z]/Om(Pr, r"/ : 71 C ]N} não é limitado,

portanto a dimensão de

HontÇRl:'r"l'') B Homo- "P., T"l)'E HomÇP,,T"''"i)

não é limitada, logo pelo lema 1.2.1, a álgebra -B não pode ser de tipo de representação

manso.
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2.3 Cobertura Universal de T(..4)

Nesta seção enunciámos as definições e pro-

priedades básicas (sem demonstração) de cobertura universal, e mostramos que a extensão

trivial T(.A) tem como cobertura universal a álgebra repetitiva .4. Isto será de muita uti

lidade na seção seguinte.

As técnicas de cobert

vidas em álgebras de tipo de representação finito por Gabriel IGll, e também por Green

IGRI mas com uma formulação diferente

uia em teoria de representações foram introduzidas e desenvoll(

Definição 2.3.1 t/7rz .furtar F' : .Á : ---.>.4 entre duas k-cafegoráas, é um /untar cobertura

se as juvtções induzidas

© .Ã(z,Z/)--->.4(-F(z),a) e © .'i(y,z)--->.4(a,r'(z)) são ÓÜe íuasVz c ,4 e a c .+
F'(y)=aF'(y)=.

Denotemos por (Q, /) um quiver com relações, como dado no capítulo 1, e por z+(z )

o conjunto de vértices tal que existe uma flecha cr : z -+y (a : g/ -+z). Recordemos que

se .A é uma A-categoria localmente limitada, então .,4 é equivalente a uma categoria da

iolma KQjl.

Denotemos por MO-DA a categoria de todos os .4-módulos, por À/od.4 a categoria dos

módulos localmente de dimensão finita ( aqueles módulos Ã/ tais que dimx;.A4(z) é finita

para qualquer vértice z c Qo).

Dizemos que um grupo G age livremente sobre a álgebra ,4 se g(z) = z (g(a) = cl) para

algum vértice z (para alguma íiecha a), então g = 1. .Agora, o grupo G age em .4, então

age em .A/O-D,4 por translação, isto é, para cada À/ € À/OZ),4 definimos .A4P - À/ o g

Por Gm denotaremos o estabilizador do módulo M, dado por Gm - {g c G/MS B M}.
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Definição 2.3.2 Um grupo G de automor$smos do quàuer (Q,/) é urn grupo de auto

morfisvnos do quiser Q o qual preser'ua o ideal 1. 0 grupo é chamado de ctdmissíuet se

para cada vértice = C Qo, a G-órbita de l contém no máximo um vértice de =+ e um de

Z

Dado um grupo admissível G de (Q, -r)-automorfísmos, podemos definir o quiver de

órbitas C?/G. Seja n- : C?--->C?/G o morfismo natural e denotemos por / - a(/) o ideal de

Q/a induzido pelo ideal /. Então, vale o seguinte lema.

Lema 2.3.1 0 quáuer (Q/C,/) é um quãuer com relações. O mor$smo natural n

l.Q,l) IG,.Í) é um mor$smo sobrejetor de quiser com relações tal que para qual-

quer z C Qo a /unção induz da z+--->a(z)+ e i' (z)' é bÜeÉora.

Definição 2.3.3 Um mor$smo entre quáuers com re/anões ./ : (Z\, J) é um co-

le'r'Lura, se existe um grupo a,dntiss'íuet G do quãuer Çb., J) , OTtde G é tal que o segui'rate

dáagra7na conluio;

(z\, J)

(A/G, J) a (Q, .r)
Pelo lema 2.3.1, temos que existe um levantamento de caminhos.

relações consideremos a seguinte definição.

Para o caso das

Definição 2.3.4 Seja ((2,/) um guáuer com relações. Uma re/anão p = >1:L: Àipi €

l(z,IJ), com Xi # 0 (i k e Hi um caminho dirigido do tiértice l até o vértice y, é uma

re/aç(ío m mama/ se n 2 2 e para qua/quer subconjunto próprio Ã não vazão de {l, ..., n}

, E:::. À:P: # .r(z, Z/).

Proposição 2.3.1 Sda / : (A, J)---}(Q, /) um mor$smo coóerttzra, degrada pe/a anão

do grupo G. Seja p C IÇ=, U) uma relação mini'm,al e seio, ã ç: bü COITO jt:Ü = =. Então

existe B c bo e Õ ç: J(.ã, g) onde fÇPÜ
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A proposição anterior estabelece o levantamento para as relações minimais, e como

conseqüncia o levantamento para as relações, visto que uma relação é uma combinação
rlp rpl npÃn .n i ni«l nic

WYV vu x& A XAXAAXA uxbJ a

Proposição 2.3.2 Ezãste uma coZ)fartura un versa/ de (C2,/). .isto é, ezáste uma /urzção

cobeüurü T l (Q,l) onde Q é covte=o, tal, q'üe para qualq' er outra função cober-

tura / : (Õ,.í) ezisle uma outra /unção coZ,fartura a-' : (Q,.f)--->(0,.i) la/ que

/ o «'' = T. Se ã C Õ. e iC (2o são tais gue «'(i) = /(ã) então «' po'ie ser esmo/Àádo 'Ze

m-eÍ« ánác« de /o,«.« q«e T'(ã) = i.

Definição 2.3.5 t/m /untar F : .Á---}.A que é determinado pe/a anão do grupo G, é

chamado de juntar cobertura. de Galois se F satisfaz:

i) G é um grupo de automor$smos agindo ti'uremeT\te sobre À.

ii.)F o g = F 'qg c G.

iii)F é denso, e G age travtsitiuamente sobre F \ (.a) para qualquer objeto a c A

iu) F é um funtor cobertura i,sto é

d 3/)--->.A(-F(z),a) e /;,M:. (y,z)--->.A(a,.F(aç)) são Z'ÜetáuasVz € .À e a C .A

Agora ao funtor F' : .4 podemos associar outros dois funtores, chamados de

pull-up .F. : Moda---+Mod4, definido por F'.(M) = À/ o F,VM C .A/odA ( F.(]W)(ã) =

A/(F(i))). O funtor F'. admite um funtor esquerdo adjunto FÀ, chamado de funtor push-

down onde FÀ : ]Wod.4 está definido por:

i)FÀ.4(z, -) (.F(z), -)

ii) O funtor FÀ comuta com limites diretos ( Logo com Cokernel e somas diretas

6nitas).

Mas, como o grupo G age livremente sobre as classes de isomorfismo de /nd4, te-

mos que o funtor FÀ induz uma injeção do conjunto de órbitas de /nd.4 nas classes de

isomoríismo em /nd4.
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Denotaremos por /ndi .4 a subcategoria plena de ãnd.A formada pelos objetos isomorfos

a FÀ(Ã/) para algum .A/ C índ.4, e por /nd2.A a subcategoria plena dos ánd..4 que não

estão em /ndi.4.

Definição 2.3.6 Uma categoria .A é c/zümada de (l;-densa, ou sámp/esmenfe de densa, se

In,dA.IG = IndxAJG.

O seguinte Teorema é enurlciado enl muitos trabalhos, por exemplo IHWI, mas não é

feita a sua prova.

Teorema 2.3.1 Sda H uma k-áZgebra. .Erztão, a A-áZgebra d é coZ,Criara de T(.4)

Pv.Consideremos p((ai,./i)i) = (ai-l,/.-i)i o autor-orfismo de .A e seja G =< p > o

grupo cíclico infinito gerado pelo automorfismo p. Fazendo uso da definição 2.3.4, temos

que o grupo G ::< z' > age livremente sobre .4, pois é fácil verificar que o único elemento

do grupo G que deixa fixo um elemento de .A é a identidade de G. .'\.lém disso, temos que

o grupo G age transitivamente sobre F i(a) Va c .A e pela própria construção do funtor

F' : .A -->.4/P ele é uma cobertura. Portanto, o funtor -F é uma cobertura de Galois.

hlostremos agora que .-l/G é isomorfo como álgebra à extensão trivial T(..4). Para isto

basta definir quem é o representante para cada classe de .4/G. Seja ai, /,)í C .4 então o

representante da classe (ai, /.)i em d/G é (>1:iai, >1:í/,) , observe (lue esta identificação

está bem definida pois, para qualquer elemento da órbita corresponde o mesmo elemento

(}l:.ai, E:/.). Portanto temos que ..4/G =< (a, /)/a C .4, / € D.4 >, que é claramente

isomorfa a extensão trivial T(.4).
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2.4 Categorias Derivadas

Nesta seção introduzimos as noções básicas de categorias derivadas. Para um estudo

mais aprofundado ver IHI.

Definição 2.4.1 t/m compZezo dderencãaZ C em mod.4 é dado pela /amáZáa (C:, db){ /or

nada Feios .A-módulos C'{ e mor$smos ab : Gi---->c'i+i tais que (?c+idb - 0 V{ C Z.

Um morfismo de complexos diferenciais ./' : C- ma família (./{){ de À-morfismos

.fí : Ci---->Z){ tais que /i+tdc = ab./'Í para cada ã C .Z

Um morfismo de complexos / : C omotópico a zero, se existe uma família

(hí)i de .A-morfismos hi : Ci---.>1){-l tais que /i = cZP '/zi + /zi+'db para cada { c .Z.

Dois morüsmos /,g : C -->'Z) são homotópicos se / -- g é homotópico a zero, o conjunto

das aplicações hotopicas a zero o denotaremos por H(.4). Diremos que um complexo C é

limitado se C'i:# 0 só para um número finito de índices { € .Z.

Denotaremos por X:(.A) (X:'(Á) ) à categoria cujos objetos são os complexos diferen

dais (complexos diferenciais limitados) onde o espaço de morfismos é dado pelas classes

de homotopia de mortismos

Definição 2.4.2 Sda C C Ã:Ó(.A). 4 á-ésáma coÀomología do como/ezo C é de$náda por

n:qC) dc+~ llmd.

Um morfismo / : C --yZ) induz \ima família de funções

H: : H:(C)--->H:(D) V{ c .Z

Se .Hi(/) é um isomorfismo para todo índice { c .Z, diremos que / é um quase-isomorfismo

No lema a seguir damos algumas propriedades dos quase-isomorfismos.

Lema 2.4.1 Seja >1, = {//.ré urn q ase-isomo./ísmo}. Então,

a) 1..1, € E, V.,4' € H(.A).
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b)NS € }, e J.g C Hom\'moda) temos q'üe eltste t C }. tül q'ue o seg'ut'nte diagrama

ê com'utattuo:

,4 -í-* B

C -b* D

c2 dada / : J = ( 4:, dh)i --lB = (-B:, db)f u«z mor$sn«o de 'H(Á). .Então ezíste s c )ll:

tat que sj -- 0 se e sovitente se existe t C )l.. tal que Jt =Q

Dado C C X:Ó(.4), consideremos a categoria Zc , dada pelos objetos da forma (X, s) onde

X C X:'(.4) e s : X é um quase-isomorfismo. A aplicação / : (X,s)
um morfismo / : X----lX' tal que s'/ :: s.

Definição 2.4.3 Chamaremos categoria deráuada de mod.4, que denofaremos por Z)Ó(.A),

à categorict que telít como objetos os comi)\elos diferenciais timitctdos e como moras'mos

entre dois com'prelos C e 'D é o grupo

H'"'P.OD(C, D) 'l// C Hom,::.G.0(X, D), (X, s) c Zc}

onde l.fs':l de«ot« « c/«;e d' 'q«{«/êncà« de$nãd« po, (., ./) B (t,g) .. . some«te .e, o

seguàrzte diagrama comuta

X

+

XI'

t
x'

s,/
r

t'\

/

\
-b D

,'* g

C
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' " "mp"áçâ. de (/.':) . (gt':) é d«d« po'.

x"

\,A«/

X

C

x'
\g

f
t,/

D

Z,ogo, lema. q«. (.fs :) . (gt ') lsu)': . (gh), onde « C E

Observemos que temos um automorfismo T : K'(.4)--->X:'(.A) dado por T(X)
(Xi+',arx+:)i, para qualquer complexo X = (X:,dk)i. Para cada morfismo / : Z)
l-o:,ab)i -+8 = (E:,d}){ em Á:'(.A) temos o cone, que denotaremos por (;.f, que éo

complexo associado ao morfismo /, onde C} = .E{'i a) -Di e

-- l):/:

b

,JÍ-- l

@,-

Com as funções dadas pela inclusão a/ e a projeção w/ temos a seguinte sequência exala

.Ei-i a) .Di

CJlbD-L-IElbTcí

O conjunto 'r das sextuplas (C', Z), E, cl, .f,«,) com C', D, .E C Á:'(.4) e os morfismos

a : C' -->.D , / : Z.) --->.E e w : .E que existe um isomorfismo p : C'---->C'/ onde

cl/p = a e (Tp)u = o/, é chamado de conjunto triângulos.

Consideremos o funtor (quociente n- : KÓ(.4) -->D'(.4). Então, existe um automor-

6smo 7 : D'(.4)--+Z)'(.A) tal que 7a = aT. Seja 7 o conjunto de sextuplas s =

(X, y, Z,z,z/,z) € Dó(.4) tal que existe um triângulo t C 'r, onde s é isomorfo a n(t).

Então, diremos que (DÓ(.Á), 7, ;r) é uma categoria triangulada. E escreveremos zjll para

7'(z)
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Seja ,4 3 kQ// uma k-álgebra triangular, e ã um poço no seu quiver ordinário, e e{ o

idempotente primitivo correspondente ao poço à. Consideremos a extensão por um posto

Á o
.,4 l/(i) l

/(i) A

O quiver ordinário da álgebra .AI/(i)l contém o quiver ordinário da álgebra -.'i como

sub-quiver pleno, que é uma fonte correspondente ao novo idempotente.

Definição 2.4.4 r' /d2y pag. S,ÍJ Sqa ,4 B kQ// uma k-á/febra trãazzgu/ar. .4 re$ezão

de .4 no poço á é o quocãeníe de ,41/(í)l p./o ãdea/ bí/ateu/ ge«do pe/o ádempofeníe e

isto é:

b';'' .A = .AIJ(i)l/ < ei >

Dualmente, se consideramos o vértice .J como sendo uma fonte, podemos definir Si.A

na fonte .j. O seguinte resultado é dado por Tachicawa e Wakamatsu.

Proposição 2.4.1 r' /7'W7) Sega .A B kQ// unia k-áZgebra Irlangu/ar e ã um poçoÍ3 uma

/ontem no quíuer ordinário de .A. .Eritào .4 e S+,4 ÍH e .S;.AJ são ánc/ãrza7zZe-coãnc/inanÉe

equãua/entes.

O teorema a seguir foi primeiro mostrado por Happel em IHI, para o caso em que a

É-álgebra tem dimensão global finita, mas esta restrição é eliminada em ICPSI.

Teorema 2.4.1 Sejam ,4 e .B duas k-áZgebras ànc/amante-coáncZànantes eguáuaZenles, então

Z)'(.A) = Z)'(.B) como categorias fr angu/ares.

Será que vale a recíproca do teorema 2.4.1?. Happel, em IHI prova uma recíproca, no

caso em que o quiver Q é Dynkin, e em IHll no caso em que Q é um quiver Euclidiano.

O caso geral foi provado em IHRSI.
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Teorema 2.4.2 Sega Q um quàuer ./imita, conexo e sem cárcuãlos orientados e ,4 uma

k-álgebrü. E'ntão, são equivalentes:

1) A é inclinada iteradü de ti'po Q

2) A é ãnclinante-coinctinante eq'uàualente a KQ

3) .DÓ(.4)T.DÓ(kQ), a notação anterior indica equíua/êncáa como cafegoüas tr angulares

2.5 Tipo de representação de 7'(.A) e de ã

Estudaremos o tipo de representação da extensão trivial T(.Á) e da álgebra .Ã, no caso

em que a k-álgebra .A é extensão por um ponto de uma álgebra mansa disfarçada livre

de .m. ou seja o quiver ordinário C? não admite nenhum -H. como subquiver( a álgebra

a não admite nenhuma subcategoria plena que seja isomorfa a uma álgebra X;Q, onde o

grato subjacente a Q seja -K... Nuas antes vejamos o seguinte.

Seguindo Ringel IRI, diremos que a álgebra canónica de tipo (2,2,2,2) é uma álgebra

da forma .A = kQ// onde Q é dado pela figura 2.1:

Figura 2.1

e relações dadas por a'a + (i'õ + #'P + 7'7 = 0 , a'c! + À#'# + (í'(5 = 0 , para algum

À C k -- {0, 1}. Uma álgebra canónica de tipo (p, q, r) , p 5; q 5; r é dada pela figura 2.2:

limitado por ch ' clp + P: ' ' /3ç + 'h ' ' "y, = 0. As álgebras canónicas de tipo (2, 2, 2, 2)

o«(p,q,,)com l;+i+i? lsãoma«sas("r IRI). S'j;+ +i> 1,o«salas'
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Figura 2.2

(p, q,r) é igual a(2, 2,r) com(r ? 2),(2,3, 3),(2,3, 4)e(2,3, 5) então a álgebia é chama-

da de doméstica. As álgebras inclinadas dos tipos .D.+2,Eõ, -Ev, .Z?8 são canónicas de

tipo(3, 3, 3),(2, 4, 4),(2, 3, 6) ou(2, 2, 2, 2) respectivamente e são chamadas de canónicas

tubulares.

No trabalho de Ringel e Happel (ver IHRI), mostra-se a estreita relação das categorias

derivadas entre as álgebras tubulares(ver deânição 1.6.10) e as canónicas tubulares como

mostra o seguinte teorema.

teorema 2.5.1 IURI Seja A uma, k-álgebra. Se A é uma átgebra tubular, eTttão existe

uma álgebra canónica tubular C tal que

D'(.4)aD'(C)

A partir do teorema anterior, o problema de estudar a categoria mod.A, onde .4 é

uma álgebra de tipo tubular se reduz a estudar a categoria mod C, onde C é uma álgebra

canónica tubular. Neste trabalho, Ringel e Happel dão uma descrição completa do quiver

ordinário da álgebra canónica C e do seu quiser de Auslander-Reiten I'é.

Consideremos agora as seguintes definições:

Definição 2.5.1 /nSK7 Z)iremos qzze a k-á/febra .4 é /oralmente de stzpode ./inato, se para

cada ntódulo indecomT)oníuel projetiuo P, o coniuTlto de classes de isomor$smo de módulos

projetiuos {ndecomponíueás P' , tat que existe um núvlLero .anito de módulos {ndecomporlíueis

l\4, on,de HornAÇP,M) # Q e Ho'm,AÇP'.h'l) :# 0 é anito.
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Em particular, em ILDSI é mostrado que .4 é localmente de suporte finito se e somente

se, a gZdÍm .4 é strong e finita, isto é, os complexos da categoria derivada tem comprimen-

to limitado. Assem e Skowroúski em IASI) apresentam uma classificação destas álgebras

que daremos a seguir da seguinte definição.

Definição 2.5.2 4 k-áZgeZ)ra .4 é c/camada de (u..!)-ezazzstàua, quando o /untar pusÀ-domrz

FÀ : mod.A(..'1) associado ao/untar coZ)fartura -F : .4(.A) é denso.

Em ILDSI mostra-se que se a À;-álgebra .A é localmente de suporte finito, então .4 é

exaustiva. Agora, o seguinte teorema dado em IAS21, estabelece unia classificação das

álgebras repetitivas .A, que são localmente de suporte finito.

Teorema 2.5.2 rTeorema J? em /ISe/9

Seja A uma k-álgebra. As seguintes a$

i) .4 é mansa ezaustáua.

ii) A é mal«sa e locülme«te de s'«po«te anito

iii) Existe uma, álgebra B Q qual é de til)o DUTtkin,, ou inctiTtada de tipo de representação

in.anito, Euclidiana ou tubular, tal que A N

áuJ .Ezãste uma áZgeZ)ra C que é /zeredãtáráa Z)ynkàn, ou Euclãdãarza ou canónica lubu/ar,

tal que A e C são inclãnante-coànclànante equivalentes.

u) !11@:A é de ciclo anito.

ui) Existe uma álgebra C a qual é ou hereditária D]Jnkãn, ou Euclidiana, ou ca71õnica

Labutar tal que !ilLÉZd:A N

rmações são equ ualeTLtesq'u

Como conseqüência do teorema anterior temos os seguintes resultados

Teorema 2.5.3 Sega .4 uma A-áZgebra . Se a k-á/febra .4 é mansa d é!/arcada , então a

ezterzsão tràuáaJ T(Á) é mansa.

Pv Seja .4 uma k-álgebra mansa disfarçada, de dimensão finita. Pela definição temos que

existe uma álgebra hereditária /7 de tipo Euclidiano, cam um módulo inclinante T na
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componente pós-projetiva do quiver de .Auslader-Reiten I'x, tal que EndwT = .A. Então,

pelo Teorema 4.10 em IWI temos que z!!edÀ B zlÊed.K. Agora, como .l/ é hereditária

de tipo Euclidiano, temos que .l? é mansa e localmente de suporte finito, pelo teorema

anterior. Então, pelo Teorema de ILDSI concluímos que 7'(,4) é mansa.

Corolário l Sda .4 uma k-á/febra. Se .A é uma áZgebra mazzsa dás/arcada, eníâo a

áZgeóra ,4 é marzsa.

Pv Seja .A uma álgebra mansa disfarçada, então pelo teorema 2.4.2: temos que mod,4 é

mansa. Logo, pelo lema 2.2.2 a álgebra .A é um quociente de Á que é mansa, conseqüen-

temente temos que .4 é mansa, como queriamos.

Definição 2.5.3 Z)atentos que a k-áZgebra .4 é derãuadamenle mansa se sua categoria

derãüada .Z)Ó(.4) é mansa.

No lema a seguir damos uma caracterização das álgebras da definição anterior

Lema 2.5.1 S(#a .4 wma k-áZgeóra. . .BnÉào, ,4 é derãuadamenle r/zarz.sa se e sornenÍe se

A é znansa.

Pv Por IHI, temos que z!!ed.A = DÓ(,4), onde .Z)Ó(.4)é mansa pois .4 é derivadamnete

mansa. Logo, por IKrj temos que .4 é mansa. A recíproca é clara.

No seguinte teorema mostra-se que ser derivadamente mansa é fechada por equi-

valências triangulares.

Teorema 2.5.4 Seja .A uma k-áZgeóra der uadamente mansa e B uma k-á/febra fa/ que

Db (.B)=.'Db(.A) como categorias trianguladas. Então a álgebra B é deriuadamente mansa.

Pv Por IKrl, temos que .Z)ó(.B) é mansa e portanto, pela definição 2.4.3, a álgebra B é

derivadamente mansa, como se queria.

Uma ferramenta muito utilizada na caracterização do tipo de representação de uma

#-álgebra ..'!, é dada. pelas formas quadráticas que daremos a seguir.
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orla /'i = KÇZ/i ) unue ÇZ e uni quivei llrlito selo ciclos oilenta(ios. lsiitao, coiisi(teremos

as seguintes formas quadráticas X.,l : .ZQo -o.U e q,.l : .Ze' -->.Z definidas por:

E: E (-1)'.E:«t:(s.,.$)«:«j
s=0 i,jCQo

E«? - E «:«j + E ,({,.j)«:«j
iCC? {-- +.jCQi i,jCQo

onde u = (ui, ..., u.) e r(!,.j) = dímkej(//(/J+ J/))eÍ, com J o ideal gerado pelas flechas

do quiver Q.

A forma quadrática X,.i é chamada forma quadrático de Euler da álgebra .4, e q..l

é chamada forma quadrático de Tias. Sabe-se que se g/dãm.A $ 2, então X..l = q,.l.

Observemos também que a forma de Euler está baseada na informação homológica e a

forma de Tits é combinatória.

O seguinte teorema dado por de la Peíía (ver IPI) , relaciona álgebras que são extensões

por ponto de álgebras mansas disfarçadas com a forma quadrático de esta extensão

X..l(u)

q«(«)

Teorema 'Z.5.5 IPI Seja, A tema k-átgebra Inclusa, disfarçada livre de h., N,l ç: lltd.A

rege/ar e sda B = .AIÀ/l. .Então, são equáua/erzfes.

1) B é mansa.

2) q« é deZ,àlm.«le «ão n.g«ÉÍ« Íq«(«) ? 0 V« c We'J

3) B é doméstica tubular, tubular ou 2-tubular.

Definição 2.5.4 r /7VS/) Sqa .4 uma á/febra. .Z,)!remos que a áZgebra .4 é crÍZáca de

crescime'nto T)olin,õmial, ou pg- crítica, se eta satisfaz:

i) A é da forma,

k

,:«--Ff :] «,:~,',-

k

N 0
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on,de B é uma átgebra inclin,ada de represeTttação in$nita de tipo D. com fatia, completa

''a conto'n,ente pre-in3etiuü, o ntódulo ãn,decomponíuel h'l ( N respectiva«lente) tem cor«-

primento regular 2 ( tem comprimento regular .l), liam tubo de FB de T)testo n -- 2, e t-+ l

r' t > 21 é o número de oójetos de BIX, tl que rzão estão ern .B.

{{) Qualquer sub-categoria l)rópria de A é de crescivnento polinâmial.

Toda álgebra ..'1 2-tubular, definidas em 1.6.11, é pg-critica. h/las poi IPil, temos que

se .4 é uma k-álgebra 2-tubular, então é derivadamente equivalente a uma k-álgebra .B,

cujo quiver é dada pela família na figura 2.4

(a)

3

'q
'\

(b)

Figura 2.3

Onde, na figura 2.3, as linhas potilhadas indicam relações zero. Na seguinte proposição

reduzimos o estudo das famílias anteriores ao estudo de somente uma família.
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Proposição 2.5.1 C'ada áZgebra deschta na ./igura 2.3 é derãuadamenfe egzzãua/ente a

átgebra dada pelo seguinte quiser da $gura 2.4.

(*)

Figura 2.4

Pv Por IHWI, sabemos que (S;' .4) 3 .4 (para maiores detalhes sobre o uso do funtor

reflexão ver ITI), onde à é um poço ou uma fonte. Nlostremos que cada uma das famílias

dadas na figura 2.3 são inclinante ou coinclinante equivalentes por reflexões a álgebra

dada pelo quiver (*) na figura 2.4.

caso a)Aplicar o funtor SiS;Si' ao quiver:

3'

Figura 2.5

caso b)Aplicar o funtor do caso a
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Definição 2.5.5 Seja C? um qu uer e seja Sp o subconllznlo dos /aços no quàuer Q. Sqa

R = .ZUlqÓ(Z,)/Z, € Sp} um co@unto de re/anões do quãuer Q, dado pelo co@unZo .Z

que é um conliunto das relações zero e qb(.b) = 0, para cada laço b C Sp, onde qb é um

poliTtõmio quadrátrico. Vamos supor que nenhuma relação zero começa ou termina num

laço especial, ou eTtuotue o q\ atirado do l.aço espec'lal A álgebra A N- KQJR é chaTnadu de

Ctanvtish se satisfaz üs seguintes condições:

(1) No vná=imo sa.em dtüs mechas, ou chegavít ducts $echüs a quaisquer vértice.

(2) P«a cada $ech« orai«ári« (sem se« laço) a, existe «o maxi«o u«« Pecha c o-«de

ca. q. Z.

l2') P«. c.d« $«h« o«di«.á«i. (se« se« t.,ç.) .,, «isto ,«o «á«i«o um« $ech« b o«'l'

a,b q. Z

Lema 2.5.2 Sda .4 uma k-á/geóra á?-tabu/ar. .Filão, a calegorãa moda(.4) é equivalente

à categoria mod C, onde C é uma ál,febra CI,annàsh.

Pv Seja ,4 uma À;-álgebra 2-tubular, então temos que Z)Ó(.A)BDÜ(-B), onde -B é uma álgebra

dada por uma das famílias da proposição 2.5.1. Em IHXVI é mostrado que Z)z'(.B)=Z)z'(Z)),

onde /) é dada pelo quiver da figura 2.6:

(*)

Figura 2.6

78



Logo, o quiver ordinário da extensão trivial 7'(D) é dado pela figura

X

Figura 2.7

Com relações de comutatividade dadas por:

Consideremos agora a seguinte álgebra de Clannish C dada pelo quiver ordinário da

figura 2.8:

o«de q..(ci) = (ci -- K:)(c{ K:) = 0 onde Ã': :# .K2 C Ê*, e como relações zero temos:

Pipa :: P3P2 = P2Pt = 0.

Agora, cada módulo M € modo, tem a seguinte forma

À/(no) MK: Q À/K,

onde cada .A4k. é o k-espaço vetorial associado ao autovalor /(Í.

Então, podemos definir o funtor -F : moda(.Z))---->modC da seguinte forma: Seja X c

moda(-o)
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as linhas trazejadas são relações zero

Figura

x.© xí.
X2© XI,

Xi

se

se

se

se

F' (X)({o )

:=,, 1:,1
1::':, :r;,;, l
l:::;,l

( .*(«,-o .*(«:.: )

x(«:)

se

se

F(X) (P: )

se

se

se

m

{1, 2, 3, n}
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.Z(t1,,. 0

0 ./{21 ,' 31

/{i1,: 0

0 .K21,' Z2

.Kil,.
0

Pode-se verificar facilmente que o anterior define um módulo em modo. Definamos

agora o funtor G : modo---->modT(.D), mas antes analisemos a forma de um módulo em

made. Seja M C modo, então temos que:

Z

se z - l

h'f \' \f c \ -- se z- 2

se z := n,

.A/({o)=-1 K' K: se i=1,2,n
1. À4i se ã # {1,2, n}

onde, como antes, os A/K: são os k-espaços vetoriais associados aos autovalores /{i, deter.

minados pela equação

q.: (c: ) (c: - -K:)(c: K:) 0 onde { 1,2

Logo,

wí: .wf,

Jtq. -W;:

À/z t'.j = 1, 2. Assim,onde os À/& : À/K.

,« - l «.:..: «.g..: ) ,,«-: - ( ««-:«-, ) . «;
@:

Então, definimos o funtor G da seguinte forma: Seja M C made

G(M') (.)
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Logo, a partir das relações definidas da álgebra Clannish C, verifica-se que o funtor G

define um módulo em moda'(.D). Pela própria construção dos funtores F' e G , temos

que F' o G = 1«..m(O) e G o r' ' l«.a C. À'las, como a álgebia Clannish é mansa (ver

IC-BI), temos que a extensão trivial T(Z)) é mansa. Como a equivalenecia derivada induz

uma equivalência entre as extensões triviais (ver IHWI), concluímos que a extensão trivial

7'(A) é mansa.

Observação 1 0 Jemza anferáor pode ser esterzdàdo da seguinte /arma. Seja .4 uma A

álgebra dada pela, $gura 2.9 u seguir:

com relações de comutatividade dadas pela linha trazejada

Figura 2.9

Então tanto a ezterzsão tríuia/ T(a) como ,4 sâo mansas
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G(M) (z)   À/;l, (p: ) G( .A4' )(:« : )   Jt/8; (p, )

G( .A/ )(a)   ]©: (P- ) G( .M )(u)   À/j: (p: )

c' (w) (P)   - A/f: (p- ) 6' ( .M )(« )   -À/B; (p, )

G' ( .A4') (Z/ )   - À//: (P: ) G(M')(zl)   - .a4'f: (p:)

G' (M) (:«, )   À/332 (P; ) G'(M')(z. :)   Ã'/;,(P.)

G' (M)(zl; )   A/Í. (P;) a(w)(:«1. . : )   À/h(p3 )

G' (À/ )(:«j )   A6 j+: (pj) se   {1, 2, 3, n}



A seguinte proposição será de muita utilidade na piora do principal resultado deste

capítulo.

P opas\i;ão 'Z.5.2 ( IDSKI) Seljü R umü k-categoria tocalTnente !ãmitctda e G um grupo

qu,e üge livremente em R. Se RJG é de tipo de representação mallso, então R também é

de tipo de representação manso.

Pv Vamos supor que R não é de tipo de representação manso. Pelo teorema de Drozd

(ver IDI), temos que .R é de tipo de representação selvagem. Portanto, existe um funtor

T :: -- ® Q : mod.Á que preserva as classes de isomorfismo entre indecom-
.,'l :: k<z ,y >

poníveis e (]? é um .4 -- R bimódu]o, sendo finitamente gerado à direita, e livre a esquerda

Nlostremos que o funtor FÀ o7', também satisfaz as condições do funtor T, onde FÀ é dado

na definição 2.3.4. Pela definição do funtor FÀ, temos que Q é um .4 -- R/G-bimódulo fini-

tamente gerado à direita e livre a esquerda. l\mostremos que para cada À/ C ãnd.4, existe

somente um numero finito de módulos iV € ãnd.A tal que (FÀ o T)(M) = (FÀ o 7')(N).

Como sabemos que Q é finitamente gerado, então o suporte de Q é finito. Logo, temos

que o conjunto dos Ã/ C mod.A, ta] que supT(]W) = SupQ é uma subcategoria de tipo

finita de R.

Seja então U C moer e W € moer tais que Surf = Supl'r e FÀ(U) B FÀ(W).

Então temos que I'' é um somando de GI)US, onde S = {g C G/Supus e SupW -

Supt/, tem um objeto em comum}. Portanto, temos que S é finito, desde que o SupZ./ é

finito e G age livremente em R. Logo, temos somente um número finito de W. Assim,

R/G é de tipo representação selvagem, o que da uma contradição. Portanto, R é de tipo

representação manso.

Antes de enunciar

todos de Barot (ver IBAI e IBPj)

e provar o principal teorema deste capítulo enunciemos dois resulr l l S ] l
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I'roposiça0 2.5.3 /#Á/ Sqa .A urna A-áZgeóra tuóuZar ou 2-Íubu/ar. Então,

1) A dimensão global de .4 é dois.

2) A jo'rma, qladrática XA não é negar

3) Existe %m vetar 'u C rQ(IXA sincero

ãua e o posto de X..l é dois.s

Lema 2.5.3 /BP7 Seja ,4 uma À;-áZgeóra ta/ que Zy(.4)=D'(C), onde C é uma á/geóra

canónica tuóu/ar e À/ C /nd.4 ta/ que, X..{lÀ/l não ó Regalada. .Enfio, ezãste uma á/gebrü

hereditária 'H e N C Ind:l--L regular tal que à equi'uatência dada por'Dbl..A'lB:'Db\:tt] pode

«, e'É'ndã'í" " "m' eg«á«/éncá« P'(.4lml)=P'(XIIVI).

Teorema 2.5.6 Seja ,4 uma k-á/geóra marzsa dás/arcada /cure de n. e .A4 C {nd.4 ta/

que .KIWI :: .B é mazzsa. Então, a ezfensão tr uàa/ 7(Zi) e -B são á/geóras marzsas se e

somente se o módulo NI é regular.

Pv::>) Como a k-álgebra .B é mansa, pelo lema 2.2.8 temos que o módulo M é regular ou
---''''\ .....-'''\

pre-injetivo. Então, vamos supor que M é pre-injetivo. É conhecido que ,4lA/l a IA/l.a

(ver teorema 3.2.1), de onde temos que lwl.a é uma coextensão por um módulo pre-

injetivo de uma álgebra mansa disfarçada, então pelo dual do lema 2.2.8, temos que IÀ/l.a

é de tipo selvagem e portanto .41.A41 é selvagem. Mas, como T(B) é mansa temos, a partir

da proposição 2.5.2, que .alÀ/l é mansa, o que da uma contradição. Portanto o módulo

À/ é regular.

4:::) Sabemos por IPI, que se À/ é um módulo regular, então a álgebra B é tubular

domestica, tubular (ver definição 1.6.12) ou 2-tubular.

Agora, se a álgebra .B é tubular doméstica ou tubular, temos pelo teorema 2.5.2, que

.B é mansa e o funtor FÀ, associado ao funtor cobertura F', é denso. Portanto, tanto a

extensão trivial T(.B), como a álgebra .Õ são mansas.

Se a álgebra .B é 2-tubular, segue-se do lema 2.5.2 que a extensão trivial T(.B) é mansa.

Logo, pela proposição 2.5.2 temos que a álgebra -B é mansa, e como .Õ é um quociente de

l:i temos aue J:i é mansa
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Corolário l Seja C uma A-áZgebra canónica tuózz/ar, então a áZgebra (T e a ezterzsão Iria a/

T(C) são de tipo de representação mansa.

Pv Recordemos que as álgebras canónicas tubulares, podem ser vistas como extensões ,

de álgebras de tipo Euclidiana por um módulo regular indecomponível Ã/. Logo, usando

o teorema anterior, conclui-se que tanto a álgebra 7'(.4) como a álgebra ..4 são mansas.

Corolário 2 Seja .A 3 kQ//, orzde o quáuer (2 é uma árt;ore, fa/ que o caTanA; X.+ < 2

Então, a extensão trãuía/ 7'(.4) e .4 são mansas.

Pv Sabemos por De la Peça e Barot (ver IBP)) que nas condições do corolário, a álgebra

Á é tubular domestica, tubular ou 2-tubular. Portanto, o resultado segue diretamente do

teorema.
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Capítulo 3

QUIVERORDINARIO DA
.P

ALGEBRAA
P

No capítulo anterior, mostramos a estreita relação que existe, em certos casos, entre

o tipo de representação da álgebra .4 e das álgebras T(.4) e .4. Neste capítulo estamos

interessados em estudar o quiver ordinário da álgebra .;i e sua relação com o quiver

ordinário da álgebra .4. Consideramos o caso em que a k-álgebra .,4 B tQ// e .4 é livre

de J4.n

Na seção 3.1, caracterizamos o quiver ordinário da álgebra. .4, quando a álgebra .,4 =

tQ//, é livre de .A.. Na seção 3.2, mostramos algumas conseqüências da caracterização

do quiver ordinário da álgebra .4. No teorema 3.2.2, provámos que, no caso de a álgebra

.4 ser mansa disfarçada e livre de -n., então a álgebra .Ã é uma extensão sucessiva por

pontos da álgebra ,4 por módulos injetivos. Como conseqüência, temos que se .17 é o grupo

de cohomologia de Hochschild da álgebra .Ã, então .H:(Á) = 0, se -Hi(.4) = 0.
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3.1 Quiver ordinário da álgebra .4

Nesta seção faremos a caracterização do quiver ordinário da álgebra .Ã, mas antes

consideremos o seguinte lema, que será de muita utilidade na caracterização das relações

que definem à álgebra Á, no quiver ordinário (l?

Lema 3.1.1 C'onsàderemos o quàuer Q, dado pe/a ./igura g.] abaàzo

Q

Figura 3.1

lal que dimKexkQes = \ e $1emos o ideal lx , onde lx =< clil3i XicixÍ3\li = '2.

Xi:# Q ç: k. Então, para qualquer outra escolha do idectl lõ =<. ciil3i- õicixl3\li, :

or\de õi ç: k, temos que

,n > e os

2,...,n >,

kQ . kQ
(.rÀ) (/ó)

como k-ã,Lqebras

Pv: Sem perda de generalidade, vamos supor que ai/7t :# 0 e que aipo

Então, temos a seguinte aplicação:

ÀiaiPi para /À

« : *«- g
dehnida da seguinte maneira:

«',,:il :::::



observemos que nao todos os õÍ sao nulos. A/lostraremos que a aplicação anterior é un]

epimorfismo. Seja P = :1: aiã Pí e consideremos @(}l,bíaÍPi) - }, óiãiÊa onde ãiPi

Àiãi01 substituindo em P, temos que:

P ":À:)X:Ó- «..X:a:#:)

Logo, a aplicação anterior é um epimorfismo.

Agora mostramos que ker@ é dado pelo ideal .rõ. .Analisemos os geradores p. Se

p = aipo , temos que @(aipo) = ch#i e se p = aipo onde í # l temos que ,@(ai/3i) =

ã:Ê-Õ{ = .5:cí.Ói = óÍ@(a:#i). Como V' é um morfismo, temos que Ú(c-iÕi -- õi.«i0:) = 0 e

desta forma obtemos o isomorfismo desejado.

Seja kQ/J, onde Q é um quiver ordinário e / é um ideal admissível de kQ, então um

caminho não nulo p C kQ// é um caminho, como dado na pagina 15, que não esta no

ideal admissível /. Então, consideremos agora a seguinte definição

Definição 3.1.1 Seja ,4 a kQ//. l){zemos que um camín/zo p de kQ não nu/o ern kC?//

ê maliTnal , se não existe ulll caminho q em Q não nulo em KQjl, que contéTn p como

subcantãnho próprio.

Antes de enunciar o principal resultado deste capítulo, vejamos os conceitos de socle

e topo, já enunciados no capítulo 1, mas desde o ponto de vista de representações.

Seja .4 = kQ// e sda À/ uma representação. Para cada vértice ã de Q, vamos definir

por Ci à soma de todos os sub-módulos simples S do módulo À/, tal que S = SI, onde Si

denota o módulo simples associado ao vértice {. Logo, temos que Soca/ = G)fCi, onde Cí

pode ser nulo para algum vértice {.

De maneira análoga, para cada vértice i de Q, o top.A/ é o módulo semisimples tal

que podemos definir (i;l como sendo a soma de todos seus somandos diretos S', tais que

S' B Si. Logo, temos que top.IV 3 a)r(-J;, onde C! pode ser nulo para algum vértice {.

Proposição 3.1.1 Seja ..4 B t(2// e seja M C mod.4. 1)ado um uérfàce á c (l?o, e

] :# u C M(à, covtsideremos os módulos simples ku ( ku = Si). Então
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ÍJ Eaá;te «m moW'mo não n«/o ./ : .A] --» k" ;' ' .om'«te 'e k« n(E, .rmÀ/("y)) é .

subespa,ço nulo, quando 'y percorre o conjunto das mechas de Q\ que terminam em i(Im
M(1) indica a imagem do k-moras««,o M("f))

ii) Existe zm mor$smo não Ttulo, g : ku --} NI, se e somem\te se, ku é um subespaço

de ÍllkerÀ/("y) : ' c Qi}, quando 'r percorre o co@u,zto d«s ./ZecAas e C?t que começam

No seguinte corolário, caracterizamos os C'i e os (;l

Corolário 3 Sda .4 3 AQ// e M C rnod.4. Para cada uérfãce í de Q terrzos que

t) C'i é Q menos de isomor$smo, um k-espc'ço uetoriat s'upiementar, em K'iQi] de

E,{-rmM(7) : ' C C?:, .("y)

i) o, Rlk«m'(v) : 'r € Q:, ;('v) = í}.

Observação l toP]W = OOI Írecordemos que o módulo é dado por M = (y(í), /n)(iCQ.,.CQ-)

Então, para cctda, vértice i c Qü , consideramos todos os f.. não Tentos, tal q'üe esteja'm,

a,ssoci,a,dos às Pecha,s chegando no vértice i, contamos Q imngeTn deles, e faze'ruas Q soma

de't" ám'ge«s. dg.« o «mp/em'nt- d« ;.m« -fe,áo, c.m «/anão « Ã](ã) = 1'(ã), é

observação 2 Recordemos também, que o topei = NljradNI (uer caT)ítsto 1). Logo,

'«tã. p./« oó""'ção -teó«, p.d'-" c-c/«'' q«e «dA/(!) = E,{.rmÀ/('y)/e('y) = í}

No seguinte exemplo, ilustramos os conceitos anteriores

Exemplo 3.1.1 C'onsáderernos o quáuer Q dado por

3. -.=+ 2. -.5 l.

e o módulo h'l dado por.
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C'Í = .M(1) - .rm(P) (1) - k

C; (2) - -rm(a)

C'á (3) - .rm(0)

Po adio, temos que top./t/ = a)(;; :: S3

Vejamos agora o sorte do módul,o anterior. Pela. segunda parte do capotado anterior,

*'mo' q« G = Rlk«W('r) : 7 c Q:, .('y) = á}, Jog. c«/c«/'m« c«d« «m do. C.

c': (o)

O2 = X;er(ip) = @

03 ' ker(1.) = @

Pod,auto, temos que SocNI

No seguinte teorema caracterizamos o quiver ordinário da algebra .4.

notação .Á' para indicam una cópia de .4 disjunta com .4

l

Utilizamos a

Teorema 3.1.1 Sda .4 = kQ// /aura de -n.. .Então ã 3 kQ/Í
por

i) (Q)o = (Q.,l)oÚ(Q.4,)o

ià) (Q): é d«d. PO,;

.2 « ./Z«A« de (C?.,*):

b) as .Rachas de (QA.)\

c) S. e«isto u« c.«int«o m«i«-l de V -.+ j' , .«

cópias do Quiser da álgebra A do uédice j' até 'i

ii) Relações:

a) relações dc.das Feto Quiser QA, ou IA

b) relações da,das pelo Quiser QA, , ou IA,

c) «Z'çõe' d«d« peJ. dámk(e:.4''j), e«t« o; «é«face. í e .j
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Pecha \igando as duas



Pv:

Para facilitar a notação usaremos as seguintes notações

Ho«.,.*(--, -) =Á (--, -) e -Ho«.(-, -),.*

i) Primeiro recordemos que a Ê-álgebra Ã é dada por:

Á o

onde Á tem n simples. Lembremos que .,'l' é uma copia disjunta de .A. Fixemos um

isomorfismo z -->z' entre À e .A'. Desta forma temos que os idempoteiites

sao

da álgebra .4

0

l l ' = 1 . :,, : l
0 0

0 ej'
0 0

0

onde e:j' = (ejy

Estes idempotentes, por abuso de notação, serão identificados com os

associados das álgebras Á e .4', respectivamente

Sabemos que o número de flechas do vértice

dimensão finita, é dado por: (ver IARSj)

eirad.A ej

':"*áEiq(

até vértice .jZ 0 r numa

idempotentes

álgebra .,'l de

Então, calculemos: dimt l?::i AêJ

,':«"', "-«. :w-l' '
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Consideremos as seguintes situações

i) { --> J

dimi:êi
r
r2

r .D .4 + .D .,4r '

/ .:$ o \
dimt l ' lêJ

0 0

dimkei:iê.j = número de flechas en] { -+ .j em Q.,!

Q

2) i' --> .j'

r2
dlmkê{/

r .D ,4 + .D ,4r/

r

dimJ:
.:,«,#b- ..A

dimkeí,;j;5e.j' = número de flechas de á' --> .j' em Q.,l,

e.j'

3) ã --> .j'

dimx-ê

r.DÁ+.DÁT'

não existe flecha de C?,{ em Q..l,

Até agora temos que o quiver ordinário de QÃ é dado por duas cópias do quiver Q..i,

e só temos flechas de Q.,!, em Q..t como veremos a seguir.

4) í' --> .j

;r
Z

'.:, o
ê.í, :: o

o 0

r

dimÃ;êi, l ':
r l)Á+ .D ,4r'

Logo, temos que calcular:

dimt e{,

:,-':«. l=..::;;;: =,.1:.
,. e;, DA e;

dimÀ; e., (rad .4) 0.4 .J + e;, 0.4 ii]itr] ) q

dimi; e. (rad .4) 0.4 ej + .fj0.4 (rad ..l) q

onde a última igualdade segue da identificação .4 com .A'. Como estamos considerando

módulos temos que .A = .Aei + . . +Áe. como decomposição à esquerda e -D.4 = D(ei.4)+
+ .D(e..A), como decomposição em injetivos à esquerda. Logo,



':-Od'j = ':(©.r.)'.j = e:(©.(.r.) * e.Í)

= e:(©.('..4) * ej) (©'.Íe..A) = eí/, n:,.*(E, /,)

Dado que, .D.4 = /ÍP © . . . a) /noP à direita, então

e:.O..4., .rf'e.f) *.rf').j

e como, e{ * /f' = ei(Z)(Ae.)) = D(.4e. ei) = .D(.4ei) = /f', temos que e:Z,).Aej

Hom(q', .r;')Á

Por outro lado,

c'''j

eÍTDAej = ei(a).r/.)e.j = eir/l = Hom,.l(E, r/,)

e:-O.A,'j O.rf')'))'j - ':(O'-rf')'j - O,-rf''j (q'', ,-r;''').
Consideremos agora, as seguintes sequencias exatas entre espaços vetoriais

o --> «(P.,,&)n(q'',«-r;')A --> «(-R,/,) --> r

ü -+ A(Pi,rlj)©(P;p,rl:p)A --} A(Pi,lj) (P;P,l:P)A -+
A(Pi, lj) O (P;P , rj:P) .4

A(P. , rlj) © (P;P , rl?') .4

0 -+ .4(P.,r/.)+(-f:y','-(').4 --> ,4(P.,4) +(/:y',.rl'''),., --> .4(P., /J) + (PT', ,-(').l
..,(P., «.Ç) + (ry", ,-(').l

Como .,l(P,, /J) B (-Fww, /!'),4, como espaços vetoriais, a última sequência fica da seguinte

forma e usando a identificação .4 com .4' temos

0 --> A(B,,/,)n(PJo',,<''),., --> .,*(P.,/J) --> r

0 --> Á(P.,'/J)©(PJo',,-('),, --> .«(P.,/J) 0(.r:y',.(')« --> «(P:, /J) © (Pl"', /r) -
A (P,, ,/l) © (.rT, ,#'') 4

o -* «(p,,'/J)©(Pl"','/f')« -* «(-R,/J) -' .ãEIE=1.r% .r.)

--> o

--> o

-.> o

--> o

-..> o

--> o
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Logo, valem as seguintes igualdades

li) dimt ;iÍPC;7111;l;#Íi;7?,n- + dimx;(.4(E, r/J ) © (PJo', r/f').4) - dim .4(8, /J)

(2) dimt7' + dimt ;i(.Éi:;l31oFljlliJ;;,iÍ«h = dimt ;;?lili: '/i)o(l;;lÍ;lp)H

(3) dimk7' + dimk,4(P., r/J) n (.F;'P, r/f').4 = dimt .4(-R, 4)
[ nnn 3-nn+n nn]n,.]nH

dimt .,* (P, , -ç)
«(.R, ,/J) 0 (PJo', ,/;')«

A partir da igualdade (1),

dimk = dimk ,.l(a, /l) -- dimk(..1(8, r/J) G) (PT', r/I''')..l).

Como estamos interessados em calcular a dimensão como espaço vetorial, temos que

dimk(,4(B, r/:)©(eo', r/;'').4) - dimt .4(P:, r/J)+dimk(PJo', r/f').4--dimk ,4(-R, r/J)n(q', r/fP)..{

Substituindo esta última expressão na igualdade anterior temos que

dimt = dimt ..{(-R, /:) -- dimt A(8,r/j) -- dimk (q', r/'p).,i

+ dimk 4(B, r/l) n (.f:;', r/;"'),.l

dimt .4(8, /1) -- dimt ,4(-R, r/J) -- dimk (l:;'', r/r').4

+ dimt 4(P:,r/J) n (plo',r/f'),4) (*)

Observemos também que

(4) Z) Hom (p'P, r/;''').4 - Hom,4(Dr/;''', /l) - Hom,4 (SoC R ' /J)
Por outro lado, temos que

[)

0 --> soc a --> E -+ ;8:!Ã --> 0

e aplicando o funtor -Hom.4(--, /J) =..1 (--, /J) obtemos:
1)

0 -->« (=:-b-, /J) --}« (P,, -Ç) --}« (soc 8, /,) --> 0
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ue (4) segue que

dimt l)(p'p,r/f') - dimt (PÍ', r/f') - dimt ,4( r ,/l) - dimt .4(E,/J)--dimk .4(soc a, /l)

que substituindo em (*) temos:

dimt ;í(PC;7111;liiili;i?,B - dimt .4(P., /J) -- dimt .4(P-, r/]) dimk .4(-R, .G)

+dimt ,.i(soc P., /J) + dimt ,4(P., r&) n (q', r/r').4 (5)

= dimk ,.l(soco., /J) -- dimk .4(8, r/l) + dimt .,!(P,, r/l) n (.r:;', r/f')..l

Agora, consideremos a sequência, dada por

0 -+ r/l --> /J --> top 4 --> 0

que aplicando (.f':, ) temos a nova seqiiência

0 -->(Pz, ,-G) -->(a, /,) --}(a, tOP/.) --> 0

Logo, dim(P., r-G) = dim(â, /]) -- dim(P:, top/J) e substituindo em (3), temos que

dimk ,:l(P,, r/J)(a(/J) , r/f'),4 dimt ..,(soco.,b)

dimt ,.l(-R, /J) + dimt (P:, top /J).,l

+ dimk ..1(8, r/J) n (P.o', r-('),.l

Agora calcularemos cada um dos somandos do segundo membro da equação anterior,

para isto faremos uso da Proposição 3.1.1, e seu corolário. Vamos supor que existe um

caminho do vértice á até o vértice .j, e o vértice .j é ponto final deste caminho.

1) Calculemos -aom,.l(Soca, &). Neste caso estamos considerando módulos a esquer-

da, então temos que o módulo projetivo Pi associado ao vértice l c C?o , tem como

representação todos os caminhos que chegam no vértice í. Logo, pelo Corolário 3 da

proposição 3.1.1, temos que SocPí = a)Si., onde os módulos simples S{., são os simples

associados aos vértices {t de onde sai um caminho até o vértice á, e que definem o módulo

projetivo P,
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Agora, o módulo injetivo /J está definido pelos caminhos que saem do vértice .j. Como

sabemos que existe um caminho não nulo do vértice { até o vértice .j, então nenhum dos

vértices ít = .j onde os {t são dados pelo socle de .f':. Caso contrário teríamos um ciclo, o

que contradiz o fato do quiver C? ser livre de .n.. Portanto,

n'o«.« (Soco. , /J )

e dim* «(So.P., /J) = 0.

2) Calculemos Hom..l(P., /J). Basta observar que dimx;Hom..l(P:, /l) mede o número

de caminhos que existem do vértice .j até o vértice í, mas como a álgebra é livre de .m. ,

e temos que existe um caminho do vértice ã até o vértice .j, então dãmi:Hom..i(8, /J) = 0.

3) Calculemos Hom(Pz, top/J)..l. Neste caso, consideramos módulos à direita, então

o módulo projetivo /3, associado ao vértice í, é determinado por todos os caminhos que

saem do vértice ã, e o módulo injetivo /J é dado por todos os caminhos que chegam no

vértice .j. Logo, pelo Corolário 3 da proposição 3.1.1 temos que top/J = a)Sj., onde os

simples Sj. correspondem aos vértices .jt, que são os vértices de partida dos caminhos que

terminam no vértice j.

Portanto temos duas situações, Hom(-R,top/J).,! = Hom(a,©.$.),.1 = 0 ou l.

Se -Hom(B,top/J).,l = 0 e como existe um caminho do vértice ã até o vértice J , então

existe um caminho que começa no vértice ãt e passa pelo vértice ã até o vértice .j. Isto

mostra que o caminho do vértice { até o vértice .j não é máximal. Por outro lado, se

Hom(P.,top/J).4 = 1, então temos que existe um vértice it = í , ou seja, existe um

caminho que comença no vértice á e termina no vértice .j. Logo, o caminho é máximas.

4) Calculemos .Hom..l(8, r-Ç) n Hom(PJo', r/.'').4. Segue da observação 2 e Propo-

sição 3.1.1 que r/; = /J/top/J, onde top/J = SJ. Portanto, Hom,.i(E,r/J) = 0. Ca-

so contrario, teríamos que existe um caminho de um vértice .jt até o vértice à, isto

é, temos um ciclo, o que é contradiz, o fato da álgebra ser livre de -m.. Portanto,

.#om« (-R, ,4) Í] -Hom(P.o', ,-(')«
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A partir de 1), 2), 3) e 4) temos que existe uma flecha no'L'a se e somente se o caminho

entre o vértice ã e o vértice .j, for maximal
R nl npaoe .
A u v 'ub: v vu B

A seguir mostraremos como são os geradores do ideal / . Seja d C / um gerador

de tipo minimal, segundo a definição 2.3.3. Logo, temos que a C kQ. Estudaremos as

seguintes situações:

1) a c kC?,.!. Como a é um gerador de tipo minimal, temos que o caminho a : ã --, .j

onde os vértices á e .j estão em Q.,i, é um gerador minimal do ideal /,.i, o que prova a) das

relações do enunciado do teorema.

2) õ C kQ.4,. Como antes, temos que o caminho a : {' --, .j' onde os vértices ã' e .j' estão

em kQ,.l,, é um gerador minimal do ideal /,.l,, como em b).

Até agora temos que o ideal /, tem como geradores os geradores do ideal /..i, e do ideal

/..l, . Como não existem caminhos do quiver Q.,! ao quiser Q.4,, só resta estudar a seguinte
ci t 1 1 npãn'' ' u "y'A-/

3) O caminho a : í' ~q .j, onde o vértice i' C C?.,i, e o vértice .j C Q.,l. Como a é um

gerador minimal do ideal /, temos que

0 0 \ / ..4 0
dimt e{,.4 ej = dimÉ l l l

0 e: / \ -0.'{ .4

:.*r ' ' ) r', ')..:.*r . '
..,0.'1 ':,.'1/ \ 0 0/ \..,.0.,4', 0

Logo, temos que i:# .j não existe um caminho não nulo do vértice .j até o vértice í. Mas,

observemos que como o quiver Q.,l é livre de .m., o caminho ã contem somente uma flecha

r)ova, que liga os quivers Q.4 e Q.4.. Portanto o caminho a tem a seguinte forma

0

e.j

0

c-l/7a.+ l ... : {, .á ..' -g-} , & .j,

97



onde denotaremos por a' - a{ . . .clÍ : ã' -'-' u' , P : u' ---.> r, a fecha ligando os dois

quivers, e a = at+l ' ' ' a; : r -9 .j. Logo, temos que

a) Se a' é um caminho maximal, então P pode ser a flecha associada a este caminho

maximal ou não. Se /i é a flecha associada ao caminho maximal determinado por c!',

temos que a'P # 0. Se a'Pat. : {'~+u'--->r:!:Bro, não é nulo em kQ//, então temos que

dãmt©.Aê; # 0, pois

/ 0 0 \ / .,4 0 \ / .,.dimt @.A e;i= dimk l l l l l
\. 0 ei, ./ \. 0.4 .4 ./ \. 0

e,. 0 \ .. / 0 0
" 1 = dimkl l # 0

0 0 / \ e:,O-.4e. 0

Portanto temos que alma;ê;.Aê;i = dama;ei,l).Ae,. # 0, o que contradiz a maximalidade

do caminho a'. Assim, temos que se a' é um caminho maximal e /3 é sua flecha nova

associada, então a = a'/iat+l .

b) Se a' não é um caminho maximal, temos que existem um número finito de caminhos

maximais contendo o caminho a'. Sejam mi, ..., rrz. esses caminhos. Logo, do vértice u'

existem ai, ..., /3, flechas novas ligando os dois quivers, associados aos caminhos maximais

ml, ...,mz, respectivamente. Como o caminho CE' não é um caminho maximal, podemos

supor sem perda de generalidade que estes caminhos terminam no vértice u'

Então, temos um caminho pt : u'e\rt---+ã, onde ã = 1, ..., z, e cada um dos caminhos

pt # 0 (ver observação depois do Corolário 3). Por outro lado,

:: dlmx:
1 1

e{ 0

0 0

: dimA;
0 e.,
0 0

dimt eD.4 ei
Á 0 eí 0

Á 0 0

dimj;
0

e;.4
dimx; #o
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e como a álgebra .A é livre de -m., temos que dama;e.,l).Aei = dama;eÍ.4e. = 1. Logo,

estamos nas condições do Lema 3.1.1. Portanto, temos que o caminho a é dado pelas

relações de comutatividade de pt , ...,p:. Por outro lado, temos que o caminho a = a'piam,

onde a; : u--->ui, se u não for um poço Caso contrário, temos que alma;e...4e. :# 0

conseqüentemente existiria um ciclo orientado, o que é uma contradição.

A partir do teorema anterior, podemos dar a caracterização do quiver ordinário da

extensão trivial T(Á) = .A x -D.,4 definida no capítulo 2, no seguinte Corolário.

Corolário l Sd« .4 3 AQ// /à«. de n«. .Então . q«í«, o,dará,áo d. T(.4) = .4 x D.4

é d«do p« 7'(.4) .«de Q* é d«do po'.

iJ (Q*)o

ãi) (Q*)l = Q: U QT, onde QI é o co«Junto de ./ZecAas . quàuer da áZgebr« ..4 e o c.«junto

Q\ Pechas Rodas tal que, existe uma Pecha moda entre 'l e ] se existe ILln calTtiv\ho ma=imal

u em .4 de j em ã.

üi) I'

4 {P := Jçí rjé caminho Traz fetal e =;,i Pecha moda. Evttão p «j}

Pv: Basta fazer a identificação das duas cópias do quiver Q

C)bsetvação 3 Se algum dos caminhos de co T primento doi,s, formado l)or uma $echct

nouü e umü outra flecha,, for zero 110 quiser ordinário da átgebrü A, então ao ja,zer Q

identi$cação para obter o quiser ordinário da extensão trivial teríamos um caminho nulo,

o que nos l,eua a, uma. contradição.

X.mostremos o teorema 3.1.1 no seguinte exemplo

Exemplo 3.1.2 CorzsÍderemos a k-áZgebra .A dada pe/o guàuer ordánáráo da ./igtlra 3.2.

Onde ü tinha. T)ontithadü nü $gura. 3.2 indica uma relação zero.Logo, o quiser ordiTtário

da átgebrü A é dado pelo quiser da, $gura 3.3.
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Figura 3.2

Q

Q'

As linhas pontilhadas são flechas novas

Figura 3.3

3.2 .A como extensão por ponto

Fazendo uso do Teorema 3.1.1, estamos em condições de dar uma construção da

k-álgebra .4, como sucessão de extensões por um ponto.

Teorema 3.2.1 Seja .4 = k(?//, marzsa dás/arcada la/ que o quãuer C? não íem um .sub-

guiuer de taro -n.. .Então, a áZgebra .4 da /arma .AIÀ/..l . lia/..l onde cada módu/o M.:
é .A: l.at.,.l . - . IMw...l-i«Jetà« (i

Pv: Como a k-álgebra .A é mansa disfarçada (ver Ringel IRI) : temos que o quiver de

Auslander-Reiten I',.l , tem componente posprojetiva P, uma família tubular separante 'r:

e uma componente pre-injetiva Z. Agora, pelo teorema 2.5.2 temos que a k-álgebra ,4 é de

tipo de representação manso, então toda sub-álgebra Lambem é de tipo de representação

manso. Pelo Teorema 3.1.1, sabemos que o quiver ordinário da k-álgebra .4 é dado por

duas cópias do quiver ordinário da k-álgebra .4, onde as duas cópias estão ligadas por

flechas que estão determinadas pelos caminhos maximais, segundo a definição 3.1.1.

Vamos usar a mesma notação que no teorema 3.1.1. A construção que utilizamos para

a demonstração do teorema está baseada em adicionar ao quiver Q um novo vértice, até

100



completar o quiver C?'

O primer vértice a ser adicionado é wÍ (esta notação não tem porque coincidir com

a ordenação do quivei original), onde mÍ é un) poço no quiver Q'. Então, consideremos

,4i = .41.AóG,.,l, onde o módulo .A/«., = rad.f%«., e .l)w., é o projetivo associado ao novo

vértice wl, , como na figura 3.4 abaixo.

Figura 3.4

Recordemos que o número de flechas saindo do vértice wi,, é dado pelo número de

caminhos maximais chegando em wl,, no quiver Q' . Nlostremos que, o módulo À/w., é

um módulo injetivo em .4. Por IPI, temos que o módulo J4/w., é regular ou preinjetivo,

pois já sabemos que a k-álgebra ..'ll é mansa.

Seguindo IARSI , a representação do módulo projetivo P.., é dada por todos os

caminhos que saem do vértice wl,, que neste caso , cada uma das flechas novas saindo

do vértice wi,, começa no vértice a.:, do quiver Q, e de cada um destas vértices temos

um caminho maximal até o vértice zoi(lembre que o quiser Q é igual ao quiver Q'), pelo

teorema 3.1.1, logo o rad/)..,:, = À/w., tem sua representação dada por todos os caminhos

que comeQm em algum dos vértices a.: e terminam em wl, que é a representação do

módulo injetivo associado ao vértice wi no quiver (2. Portanto, temos que o módulo

À/w., é um módulo injetivo indecomponível na k-álgebra .A. Então, temos um estiramento

finito da componente injetiva Z , do quiver de Auslander-Reiten I'..l, ou temos uma nova

componente pre-injetiva como na figura 3.5 (ver INll).
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Figura 3.3

Consideremos o quiver Qi = C?U (mi,) e adicionemos o vértice m2, ao quiver Qi , e o vértice

m2, é um um poço do sub-quiver Qi = Q' -- (mÍ). Então, temos duas situações:

1.- Pw., C Pw,,. Neste caso, existe uma flecha do vértice m2, até tol, (o Quiver Q' não

tem flechas múltiplas), e claramente o vértice w2, no quiver Q' não é um poço , e não

tem flechas saindo pois ele é um poço no quiser QÍ. Então, rad.f)w2, = À/w,, tem como

representação , por IARSj, os caminhos que passam pelo vértice wi, até o vértice w2 no

quiver Q. Agora, pelo Teorema 3.1.1, temos que o número de caminhos do vértice w2, só

chegam até o vértice m2. Logo, o módulo À/w:, tem como representação os caminhos que

chegam no vértice w2 que é o módulo injetivo /.,. Este módulo injetivo não pode estai

na componente ooZoo , pois por Gladys IGLI, a extensão seria de tipo selvagem. Então.

como antes podemos ter um estiramento de tipo finito da componente injetiva ooZi , ou

uma nova componente injetiva dada por duas componentes

ooZ2oo U cx)Z2

2.- .f)w., gl .f)w ,. Neste caso procedemos como no caso de Pw:, e continuamos desta

forma até completar o quiver C?, dado pelo Teorema 3.1.1. Portanto, temos que .4 =

,'llÀ/w.l . . . lado.l e os módulos M«, são injetivos na k-álgebra .4{ = .AIW..l . . . IW«...l ,

com ã = 1, . . . , n como queriamos.

Antes de enunciar o próximo resultado consideremos a seguinte definição.
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Definição 3.2.1 /nP7 Sqa z C Qo, denotaremos por .A' a sab-categoria p/ena de .A

cujos uédãces são os y C Qo, onde IJ 'É = (não existe caminho do uértáce y até o vértice

z.J

Observação L 1) Na de$vtição anterior estamos considerando Q k-átgebra A B KQjl,

como umü k-categoria, como Disto no Cap'ítulo 2.

PJ Veja que o quáuer Q' de ,4' é zzm subquàuer cozzuezo do quãuer Q.

3) Um A-módul,o proãetiuo P, = e..A, tem radical radP:, o qual é um ,\:-módulo.

4) Denotaremos por radP: = ©:.* iq ü deconLposição em iTt(Lecompolt'íueis do radical

Feotenta '3.'2.'Z ]OP] Seja, A. - uma k-áLgebra, ta,l q' e o quiser (.2 não tetra circuitos

arie'ntctdos. Então, o quiser de Austander-Reiten tA, tem 'umü comi)o'ne'nte posproletiua

se e some«-te se, 'p«. c.d« «értice = C Q. «m.« das co'«lições segui,«tes é u«lid.-,:

lt=) Existe wm,a, conto'Rente pospro3etiuu'P d,e TA: , tal que os somundos R{ não e

rza componente posprojetáua 7)

r2a'J Para cada l 5; ã 5; n., o conjunto de predecessores {@ c I',4; : d' 5; Xf} de Xf

em moda, é F'Rito e formado por módulos dirig'idos. Se l é fonte, eTttãa radP: é dirigido

em mod.4."

suão

Temos então, o seguinte corolário do Teorema 3.2.1

Corolário l Seja -.4 = êf uma k-áZgebra de tipo mazzsa dã:;/arcada /cure de .n«. .Então,

vtão todos os módulos projetà'uos de A estão lla vnesma componente coíleza de A.

Pv: Sabemos por IDPI, Corolário 1.6, que se todos os módulos projetivos estão numa só

componente posprojetiva, então para cada z C Qo vale que rad .e, - (D Xf e para cada

l $ { $ n, o conjunto de predecessores, {V, C I'.4, : @ 5; Xf}, de Pf em mod.,l, é finito e

formado por módulos dirigidos.

Z
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nexa. h/]as, pe]o teorema 3.1.1, sabemos que .A = .4lW..l IÀ/..l, onde À]'.. = rad .f%,,.

está na componente pré-injetiva de I'.,{ e como .A é de tipo mansa disfarçada, temos que o

número de predecessores de .A/.. em I'.,i não é finito. Logo, não todos os projetivos estão

na mesma componente conexo.

A seguir introduziremos a definição de Cohomologia de Hochshild de uma álgebra,

para mostrar que se temos uma k-álgebra .4 com cohomologia de Hochshild nula então a

álgebra .4 tem cohomologia de Hochshild nula.

Seja .4 uma k-álgebra, e seja X um .4 -- ,4 bimódulo. Denotaremos por e)".A o produto

tensorial de n copias do , .A®t . . ®t..4. Então, -//orrzA:(®"À, X) é o espaço das aplicações

multilineares de .4" em X

Consideremos as funções dr : Homo(e)".A, X) (®"+'.4,X) definidas por

dr/(a:e).- a.+i) = /(a:®..-'8aiai+-® ®a..-) para l$à5;,'

ai/(a2 ® . . - ® a.+i) para i = 0

./'(al®...(8a,,)a.+t para á='z+l

Finalmente d" = Elll'(--i):ar : Homo(e)".A,x) onli:(®"' '.'l,X) é uma função li

near

Definição 3.2.2 Sega .A tina k-á/febra. Chamaremos de zz-ésãma coÀomoZogãa de .17o

chshild de A com coe$cientes em X, à n-ésimct cohomologia do complexo

.0 ..X-$Hom*(..4, X) -gb.H.m* (®'.'l, X)-$

H"ÇA.X) jlmd"'L

Teorema 3.2.3 Sega .4 = kQ// uma k-áZgebra mansa dás/arçda e /cure de -m. ta/ que

Ht (.A) Então o grupo de Cohomologia de Hochshild Ht (A) =0

Pv: Como a k-álgebra .4 é livre de Á., temos pelo Teorema 3.2.1, que a k-álgebra ..'l é da

forma ,4lW..l . . . l.W..l. Agora por Happel IHI temos a seguinte sequencia para extensões
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por um ponto, Ái = .alia/l

o ---> x'(Á:) --} x'(Á) --'} g:iZIW. ---> .a'(-1-) --'> x'('1) --'}

.Eztl(.ACr, À.r) --> H'(.4i) ---+ H'(.A) --> Ezt21(À/, Ã'/)

Então, usando o Teorema 3.2.1, temos que .4i = .AIW«.l: onde .A/.. é um módulo injetivo

na k-álgebra .4. Logo,

0--->.Ho(.Ái) --->H'(.A) =0 (.4) th(.a/,W) =0....

e, como Á = .4lÀ/..l . . lJU/w.l, aplicando de forma sucessiva o raciocínio anterior temos

o Teorema.

O seguinte resultado é mostrado por Happel e Ringel (ver IHKll)

T-:.ma 3.2.4 ( Teo«m« l .« lnKil)
Seãn P uln módulo prometi'uo 'lndecompo'n'íuel.. Então os segui'r\tes nhrmaçães são aqui,

Date v} tes :

(a) 0 módulo P é dirigido.

(b) O ra,dP é dirigido.

lc) Cada, soma'rido direto da radP é dirigido

A partir do teorema anterior, temos o seguinte corolário do Teorema 3.2.1

Corolário l Sda .4 uma k-áZgebra mansa dãs/arcada /aura de /l.. Então, as componentes

do quiser de Ausla7tder-Reitevi FÃ da átgebra A, são dirigidas ou tubos estáveis.

Pv. Pelo Teorema 3.2.1, temos que a álgebra .A é da seguinte forma

.4 À/«.l . . lm..l

Seja .Ai :: .AIÀ/«.l. Da demonstração do teorema 3.2.1, segue que rad/%.,. = .A4w.

é injetivo e dirigido. Portanto pelo teorema 3.2.4 temos que o módulo projetivo -r3.,. é

dirigido. Logo, a nova componente é dirigida. Este processo pode ser repetido um número

finito de vezes, logo temos o corolário.
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