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1. Bevezetés, a munka élkit¶zéseiA ′90�es években a matematika és a matematikai �zika számos eredménye egy új szim-metriafogalom létezesére mutatott, amely egyszerre általánosítása a kvantumsoportnak (Hopfalgebrának) és a gruppoidnak. Az összefoglalóan kvantumgruppoidnak 1 nevezett struktúrák olymódon általánosítják a Hopf algebra fogalmát, hogy az alaptestet egy �általában� nemkom-mutatív gy¶r¶ helyettesíti. Az alábbiakban a nemkommutatív Galois elmélet és az algebraitérelmélet szempontjából tekintjük át a kvantumgruppoidok tanulmányozásának motiváióités éljait.Az algebrai térelmélet egyik központi eredménye a Dopliher�Roberts féle rekonstrukióstétel, amely a gauge szimmetriát az elmélet szuperszelekiós szektorai által alkotott monoidáliskategóriából rekonstruálja. A tétel érvényességi körét a 3�nál magasabb térid®dimenzió jelöliki, ez esetben a rekonstruálható gauge szimmetria kompakt Lie soporttal írható le. Alasony(1+1) dimenziókra ezidáig nem sikerült teljes általánosságban kiterjeszteni a Dopliher�Robertstételt, de konkrét modellekkel szerzett tapasztalatok bizonyítják, hogy a lehetséges gauge szim-metriák kivezetnek a soportok, de még a Hopf algebrák (kvantumsoportok) köréb®l is. Ilyen,a soport szimmetriát kizáró, alasony dimenzióra jellemz® jelenség a nem�egész kvantumdi-menziók megjelenése �például az ún. Lee-Yang modell esetében� ami a gyenge Hopf algebrák([7℄, [8℄, [9℄) motiváiójául szolgált.A Hopf Galois elmélet a klasszikus Galois elméletet általánosítja, testb®vítések helyett (nem-kommutatív) gy¶r¶k kiterjesztését vizsgálja, a soport szimmetria szerepét pedig Hopf algebraveszi át. A Hopf Galois elmélet számos alkalmazásra talált a matematikában, így a nemkom-mutatív geometriában például a Hopf Galois b®vítés a prinipális nyaláb algebrai megfelel®je.A nemkommutatív Galois elmélet az algebrai térelmélet szimmetria rekonstrukiós problémá-jához is szorosan kapsolódik, a megfigyelhet® algebra ⊂ téralgebra b®vítésen keresztül,ahol a meg�gyelhet® algebrát �xen hagyó 'Galois soport' éppen a gauge szimmetria. Látható,hogy az alasony dimenziós algebrai térelmélet szemontjából a Hopf algebránál általánosabbalgebrai struktúrákra épül® Galois elméletek lehetnek fontosak. A gyenge Hopf algebrát ál-talánosító bialgebroidok, illetve Hopf algebroidok Galois elméletét illet®en a [12℄, illetve [5℄ikkekre utalunk.Munkánk élja els®sorban a kvantumgruppoidok (Frobenius Hopf algebrák) Galois elméleté-nek kidolgozása volt. Vizsgáltuk a kvantumgruppoid struktúrának a nemkommutatív bázisal-gebrában rejl®, a Hopf algebrához képest új 'szabadsági fokát' és a Galois elméletben betöltöttszerepét. A kvantumgruppoid Galois elmélet algebrai térelméletbeli szerepét vizsgálva, az al-gebrai térelmélet téralgebra�konstrukióját tisztán algebrai kontextusban fogalmaztuk meg.
1A Dolgozatban kvantumgruppoid alatt a Frobenius Hopf algebroid (ekvivalens megfogalmazásban disztributívdupla algebra) struktúrát értjük. 1



2. Az alkalmazott módszerekA kvantumsoportok, illetve kvantumgruppoidok tanulmányozása az absztrakt algebra egyikága, er®sen épít a nemkommutatív gy¶r¶k és modulusaik klasszikus elméletére [4℄, valaminta kogy¶r¶k és komodulasaik elméletére [10℄. A modern algebra eszköztárának szerves része akategóriaelmélet [13℄. Egy algebrai struktúra gyakran a 'reprezentáióinak' kategóriáján ke-resztül vizsgálható legélravezet®bben, ráadásul, éppen az algebrai térelméletben a szimmetriátsakis a reprezentáiós kategóriáján keresztül ismerhetjük meg. A kvantumgruppoidok Galoiselmélete a Hopf Galois elméletre támaszkodik, amit pl. a [14℄ monográ�a mutat be. Az algebraitérelmélet matematikailag alapvet®en az operátor algebrára, a C∗�algebrák és von Neumannalgebrák elméletére alapul, de a Dopliher�Roberts féle rekonstrukiós tétel er®sen támaszkodika kompakt soportok reprezentáióelméletére is. Az elmélet alapjait és matematikai hátterétR. Haag klasszikus könyve [11℄ mutatja be. A Dolgozatban ugyanakkor az algebrai térelmélettehnikáit nem operátor algebrai, hanem tisztán algebrai kontextusban alkalmazzuk.
3. Tézispontok(1) A kvantumgruppoid (Frobenius Hopf algebroid) fölötti Galois kiterjesztést több, ekvi-valens de�níióval fogalmazommeg (4�ik fejezet, 4.3.8 tétel&de�níió), és megállapítoma kvantumgruppoid fölötti Galois kiterjesztések és a 2�es mélység¶ balanszírozott Fro-benius kiterjesztések ekvivaleniáját ([2℄, [1℄ 4�ik fejezet 4.4.5 tétel).(2) De�niálom a bialgebroid fölötti fonott kommutatív algebrákat (BCA�kat) és a bialgeb-roid skalárkiterjesztés konstrukiót, ami egy R fölötti B bialgebroidhoz és egy B fölötti

Q BCA�hoz egy B#Q, Q fölötti bialgebroidot rendel ([2℄, [1℄ 5�ik fejezet 5.3.1 tétel).Megmutatom, hogy a bialgebroid skalárkiterjesztés
• példát ad a [6℄ értelmében vett kogy¶r¶ kiterjesztésre (5�ik fejezet 5.3.15 megjegy-zés)
• általánosítható Hopf algebroidokra ([2℄, [1℄ 5�ik fejezet 5.3.28)
• tranzitív, abban az értelemben, hogy két egymást követ® skalár�kiterjesztés kom-pozíiója szintén skalár�kiterjesztést eredményez ([2℄, [1℄ 5�ik fejezet 5.3.13 állítas).Továbbá,
• egy B bialgebroid fölötti Galois kiterjesztés entralizátora fonott kommutatív al-gebra és B skalár�kiterjesztése a entralizátorral éppen a Galois b®vítéshez tartozókanonikus endomor�zmus bialgebroidot adja ([2℄, [1℄ 5�ik fejezet 5.5.6, illetve 5.5.8állítás).(3) A bialgebroidot dualizáló bikoalgebroid struktúrát vizsgálva, de�niálom a bikoalgeb-roid fölötti modulus- és komodulus kategóriát, megmutatva, hogy egy bikoalgebroidkomodulus kategóriáján létezik monoidális struktúra és egy szigorúan monoidális felej-t®funktor a bázis koalgebra fölötti bikomodulus kategóriába ([3℄, [1℄ 6�ik fejezet 6.3.22



tétel). Megmutatom, hogy egy bialgebroid monoidális komonádot de�niál a bázis ko-algebra bikomodulus kategóriáján, és a bialgebroidokra vonatkozó Shauenburg�tételduálisát monádelméleti kontextusban bizonyítom.(4) De�niálom a bikoalgebroid fölötti Yetter�Drinfel'd modulusok és fonott kokommutatívkoalgebrák (BCC�k) fogalmát, valamint a skalárkiterjesztés fogalmát bikoalgebroidokra([3℄, [1℄ 6�ik fejezet 6.5.23 tétel).(5) A kvantumgruppoid szimmetria algebrai térelméletbeli alkalmazásait vizsgálva, adokegy Dopliher és Roberts�éhez hasonló, ám tisztán algebrai téralgebra konstrukiót, ésbebizonyítom, hogy az a meg�gyelhet® algebra 2�es mélység¶ kiterjesztését de�niálja([1℄ 7�ik fejezet 4�ik szakasz).4. KövetkeztetésekSzemben a Hopf Galois elmélettel, a kvantumgruppoid Galois b®vítések jellemezhet®ek aszimmetriastruktúrára való expliit hivatkozás nélkül úgy, mint a 2�es mélység¶ balanszírozottFrobenius b®vítések. Ez igen kedvez® eredmény a kvantumgruppoid szimmetria algebrai térel-méletbeli alkalmazhatósága szempontjából, ahol a gauge szimmetria sak impliit módon vanjelen. Megmutattuk, hogy az algebrai térelméletbeli téralgebra konstrukió a meg�gyelhet® al-gebra 2�es mélység¶ b®vítéséhez vezet, összhangban a kvantumgruppoid gauge szimmetriával.Közös a Hopf Galois és a kvantumgruppoid Galois elméletben, hogy egyazon algebra b®-vítés több, nem�izomorf Hopf algebrával, illetve kvantumgruppoiddal is lehet Galois b®vítés.Kitünteti a kvantumgruppoid Galois elméletet viszont, hogy minden Galois b®vítéshez létezikegy univerzális Galois kvantumgruppoid, ami tetsz®leges Galois kvantumgruppoidnak skalár-kiterjesztése. Ezáltal részben kontrolláljuk a kvantumgruppoid szimmetria többértelm¶ségét.A bikoalgebroid struktúrára úgy gondolhatunk, mint a gruppoid nemkommutatív általá-nosítására, szemben a bialgebroiddal, amely egy gruppoidon értelmezett függvények gy¶r¶jétáltalánosítja. Ezidáig viszonylag kevés �gyelmet kapott a szakirodalomban. Kiderült, hogy abialgebroiddal nagyrészt párhuzamos elmélete építhet® fel, többek között a skalárkiterjesztésmegfelel®je is bevezethet®. Hivatkozások[1℄ I. Bálint, Quantum groupoid symmetry, with an appliation to low dimensional quantum �eldtheory, PhD Thesis (2008)A Disszertáió alapjául szolgáló publikáiók:[2℄ I. Bálint, K. Szlahányi, Finitary Galois extensions over nonommutative bases, J. Algebra 296(2006) 520-560[3℄ I. Bálint, Salar extension for bioalgebroids, to appear in: Applied Categorial StruturesEgyéb, a Tézisfüzetben hivatkozott publikáiók:[4℄ F.W. Anderson, K.R. Fuller: Rings and Categories of Modules, 2nd ed., Springer-Verlag NewYork, In., 1992 3



[5℄ G. Böhm, Galois theory for Hopf algebroids, Ann. Univ. Ferrara - Sez. VII - S. Mat. Vol. L1(2005), 233-262[6℄ T. Brzezi«ski, A note on oring extensions, Ann. Univ. Ferrara - Sez. VII - S. Mat. 51: 15-27(2005), arXiv:math.RA/0410020[7℄ G. Böhm, K. Szlahányi, A oassoiative C∗�quantum group with nonintegral dimensions, Lett.Math. Phys. 35 (1996), 437-456[8℄ G. Böhm, F. Nill, K. Szlahányi, Weak Hopf Algebras I: Integral theory and the C∗�struture, J.Algebra 221 (1999), 385-438[9℄ G. Böhm, K. Szlahányi, Weak Hopf Algebras II: Representation theory, dimensions, and theMarkov trae, J. Algebra 233 (2000), 156-212[10℄ T. Brzezi«ski, R. Wisbauer: Corings and Comodules, London Math. So. LNS 309, CambridgeUniv. Press 2003[11℄ R. Haag, Loal quantum physis, Texts and Monographs in Physis, Springer Verlag (1992)[12℄ L. Kadison, K. Szlahányi, Bialgebroid ations on depth two extensions and duality, Advanes inMathematis 179 (2003) 75-121[13℄ S. Ma Lane: Categories for the Working Mathematiian, 2nd edition, GTM 5, Springer-VerlagNew-York In., 1998[14℄ S. Montgomery, Hopf Algebras and Their Ations on Rings, CBMS Leture Notes 82, Am. Math.So., Providene, RI (1993)

4


