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آن چپ های ایدآل و بئر-لوی های گروه نیم

آیت مسیح سید دکتر
زابل دانشگاه

پیراسته* مهرناز
بلوچستان و سیستان دانشگاه

چکیده

ای مجموعه نظریه ماهیت بیشتر که کنیم می معرفی را آن تعمیم خاصیت دو و بئر-لوی گروه نیم مقاله این در
راست و بودن حذفی راست همچنین و خودتوان همانی،اعضای عضو وجود عدم نظیر ها گروه نیم این مهم دارند.خواص
کنیم. می بررسی را ها گروه نیم این چپ های ایدآل وضعیت نهایت دهیم.در می نشان را ها گروه نیم این بودن ساده

چپ های خطی،ایدآل تبدیالت لوی بئر گروه بئر-لوی،نیم گروه نیم کلیدی: واژه های
Mathematics Subject Classification [2010]: 13D45,39B42

مقدمه ١

اولیه مفاهیم و تعاریف ٢

.٢ . ١ تعریف

نیز چپ ایدآل مشابه AS ⊆ A هرگاه نامیم می S راست ایدآل را A باشد A ⊆ S و باشد گروه نیم S کنید می فرض
سره راست ایدآل اگر است ساده راست S گروه نیم S١AS١ ⊆ A هرگاه نامیم می S گروه نیم ایدآل را A گردد. می تعریف
اصلی راست ایدآل aS١ باشد a ∈ S شوند.اگر می تعریف مشابها نیز ساده گروه نیم و ساده چپ گروه گروه نیم باشد نداشته
می a عضو شامل ها ایدآل این البته باشند می S گروه نیم در a عضو نظیر اصلی ایدآل S١AS١ و اصلی چپ ایدآل S١ و

باشد. a ∈ aS که ندارد وجود بگیریم،الزامی نظر در را aS ایدآل اگر اما باشند

راست ساده، چپ رو این از و بود خواهند یکی طرفه دو ایدآل و راست و چپ ایدآل باشد، جابجایی S اگر وضوح به
دارند. تطابق نیز بودن ساده و ساده

چپ را S گروه نیم ∀ x, y, a ∈ S, xa = ya → x = y هرگاه نامیم، می حذفی راست را S گروه نیم .٢ . ٢ تعریف
∀ x, y, a ∈ S, ax = ay → x = y نامیم،هرگاه می حذفی

α : X → X یک به یک هایی نگاشت همه مجموعه را S باشد نامتناهی شمارای Xیکمجموعه فرضکنید .٢ . ٣ تعریف
و نامیم می X مجموعه نظیر بئرلوی گروه نیم را S اینصورت در باشد نامتناهی نیز X \ Xα که طوری به بگیرید نظر در

دهیم. می نمایش BL(X) با
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داده α : X → X کنید فرض دهیم، می ارائه را گذاری نماد چند ابتدا در بدهیم. نیز تعمیم را فوق تعریف توانیم می
C(α) = D(α) = X \ Xα; d(α) = |D(α)| دهیم. می قرار باشد دلخواه نامتناهی مجموعه یک X که باشد شده
مشخص یک به یک نگاشت یک با را αنگاشت فاصله C(α) مجموعه ∪

{
yα−١ : |yα−١| ≥ ٢, C(α) = |C(α)|

در BL(X, p, q) = {α : X → X;C(α) = ٠, d(α) = q} دهیم می قرار |X| = p ≥ q ≥ N٠ کند.اگر می
C(α) = ٠ آید.شرط می (N٠,X,N٠)BLدر صورت به نمادگذاری این در گردید، ذکر ابتدا در تعریفBL(X)که واقع

است. α نگاشت بودن یک به یک معادل

شامل T (V ) گروه نیم dim(V ) = p ≥ N٠ بطوریکه باشد F میدان روی برداری فضای یک V کنید فرض .۴ . ٢ تعریف
n(α) = dim ker(α), r(α) = dim ran(α), d(α) = دهیم می قرار باشد.آنگاه V روی خطی تبدیالت همه
GS(V, p, q) = {α ∈ T (v);n(α) = ٠, d(α) = q} : دهیم می N٠قرار ≥ q ≥ p برای حال codim ran(α)

می خطی یک به یک توابع به معطوف صرفا GS(V, p, q) است.پس α نگاشت بودن یک به یک معادل n(α) شرط باز
باشد.

اصلی قضایای و ها گزاره ٣

g ∈ S(X) آنگاه Xباشد مجموعه ,BL(Xروی p, q) روی φیکخودریختی N٠اگر ⩽ q ⩽ p فرضکنید .٣ . ١ قضیه
BL(X, p, q) در خودریختی هر دیگر عبارت به باشد می ∀a ∈ BL(X, p, q), aφ = gag−١ بطوریکه دارد وجود

است. داخلی خودریختی یک

و ساده راست های گروه نیم دو هر BL(X, p, q) و GS(V, p, q) اینصورت در N٠ ⩽ q ⩽ p کنید فرض .٣ . ٢ قضیه
باشند. می خودتوان عناصر فاقد که هستند حذفی راست
از: است عبارت نمود بیان توان می که ای قوی گزاره

نگاشتی بودن خودتوان فرض باشد، می یک به یک نگاشتی BL(X, p, q) و GS(V, p, q) عضو هر که آنجا از اثبات.
همانی تابع همان f یعنی گردد می ∀x, (x)f = x فرض به تبدیل باشد ∀x, (xf)f = (x)f با است معادل f چون

است. ممکن غیر وضوح به که است
خودتوان عناصر فاقد و شدنی حذف راست از راست، ساده BL(X, p, q) که دیدیم ١٬٨ بخش دوم جلد [١] مرجع در

دهیم. می قرار S = GS(V, p, q) روی را خود تمرکز است.پس
باشد می |J | = q پس V = ⟨eiI , ejJ⟩ رو این از و ran(α) = ⟨ei⟩ دهیم می قرار α, β ∈ S کنید فرض
را ran(β) و است خطی مستقل مجموعه {ejβ}

∪
{eiβ} مجموعه داریم سادگی به ، β تابع بودن یک به یک بر بنا

و است یک به یک نیز αβ پس هستند، یک به یک α, β دو هر چون ranαβ = ⟨eiβ⟩ دیگر، سوی از کند می تولید
V = ⟨ek⟩کنید فرض گنجد.حال می S در نیز βα پس ( q بودن متناهی نا کاردینال خاطر (به d(α, β) = q + q = q

V = ⟨xk, yk⟩ = ⟨yk, yl, ym⟩ دهیم: قرار اگر رو این از ekβ = yk و ekα = xk : باشیم داشته k هر برای و باشد
به آنگاه xlµ = yl ، l هر برای و xkµ = yk ، k هر برای دهیم می قرار بود خواهد |L| = |M | = q قبل بند طبق که

باشد. می راست ساده GS(V, p, q) پس β = αµ داریم و است یک به یک µ وضوح

از: عبارتست نمود بیان توان می که ای قوی گزاره

GS(V,m,m)بصورت گروهی نیم در توان می Sرا خودتوان عناصر فاقد راستحذفی و راستساده گروه نیم هر .٣ . ٣ قضیه
دهیم می قرار S١ = { ai} , i ∈ I کنیم می فرض باشد دلخواه میدان یک F و |S| = m اگر واقع در نشانید.
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معنی به قضیه این اما نشانید. GS(V,m,m) در توان می را S آنگاه باشد می ∀i ∈ I, Fi
∼= F که V =

∑
i=١ Fi

باشد. نمی BL(X, p, q) و GS(V, p, q) یکریختی برای شانس وجود

میدان است نامتناهی پس است، خودتوان عنصر فاقد S چون باشد. می |I| = m که S١ = {ai} دهیم می قرار اثبات.
توان می را V عناصر واقع در V =

∑
i Fi پس دهیم می قرار i ∈ I, Fi = F هر بگیرید.برای نظر در را F دلخواه

حذفی راست S که آنجا هستند.از ناصفر ها مولفه از متناهی تعداد جز به همگی که گرفت نظر در (ri)i∈I دنباله صورت به
پایه از یک به یک نگاشتی که کنیم می تعریف ai 7→ aix ضابطه با را ρ : S١ → S١ توانیم می x ∈ S هر به است،
S که آنجا کنیم.از می تبدیل S١ روی یک به یک خطی نگاشت یک به پایه از را نگاشت این باشد. می خودش به {ai}

که گیریم می نتیجه است، نامتناهی

|S١| = |S| = |S \ Sx| = |S١(x ∪ Sx)| = |S١ \ S١ρx|

می نتیجه راست نمایش این بودن وفا با ρx ∈ GS(V,m,m) داریم: رو این از و codimρx = |S| = m رو این از
نشانید. GS(V,m,m) در توان می را S که دهد

n ⩽ m و q ⩽ p متناهی نا های کاردینال از کدام هیچ ازای ,BL(Xبه p, q) ,GS(Vو p, q) های گروه نیم .۴ . ٣ قضیه
نیستند. یکریخت

است.اگر گروه نیم خود آن راست ایدآل تنها یعنی ∀φ ∈ S, φ S = S باشد الذکر فوق گروه نیم دو از یکی Sاگر واقع در
∀α ∈ S, Sα = {β ∈ S, ranβ = ranα} آنگاه S = BL(X, p, q)

نمائید. مراجعه مرجع[۵] ١٠٬٣ قضیه به اثبات.

بطوریکه GS(m,m) از L های مجموعه زیر از عبارتند GS(m,m) گروه نیم چپ های ایدآل .۵ . ٣ تعریف

α ∈ L, β ∈ GS(m,n), ranβ ⊆ ranα , dim(ranα/ranβ) = n =⇒ β ∈ L

دهیم می قرار باشد GS(m,m) از دلخواهی ای مجموعه زیر Y اگر عالوه به

Ly = {β ∈ GS(m,n); ∃α ∈ Y ; ranβ ⊆ ranα ; dim(ranα/ranβ ) = n}

L+
y = Y ∪ Ly

داریم: واقع در شوند. می قلمداد ها گروه نیم این چپ های ایدآل تنها واقع در ها مجموعه این

سوی از است. چپ ایدآل L+
y گوییم GS(m,n) از Y ناتهی مجموعه زیر هر برای GS(m,n) گروه نیم در .۶ . ٣ قضیه

ندارد. چپ سره ماکزیمال ایدآل GS(m,n) گروه نیم عالوه به I = L+
I باشد چپ ایدآل یک I اگر دیگر

توان می تحقیق این ادامه دارد.در سره ماکزیمال عضو نه و سره مینیمال عضو نه ها گروه نیم این چپ های ایدآل خانواده
نمود. بررسی LY برای دوگانی تعریف

RY = {β ∈ GS(m,n) : ∃α ∈ Y ; ranβ ⊆ ranα, dim(ranα/ranβ = n}

R+
Y = Y ∪RY

باشد. می بررسی قابل ها گروه نیم این مورد در که است دیگری مهم گام LY با ها آن مقایسه و ها مجموعه این خواص بررسی
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