Časopis pro pěstování matematiky

František Šik
Subdirektní součty uspořádaných grup
Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 83 (1958), No. 2, 243--244

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/108304

Terms of use:
© Institute of Mathematics AS CR, 1958
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must
contain these Terms of use.
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped
with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital
Mathematics Library http://project.dml.cz

Yěta 3, Částečně uspofádaná grupa G je douspofadatelná právě jedním způsobem, když
a jen když" v G existuje jednoduše uspofádaný p-ideál H, který má tyto dvě vlastnosti:
1. Existuje jednoduše uspofádaná grupa ® a
(*) existuje zobrazení p-faktorgrupy
smyslu).

G/H na @, jež je isotonní a isomorfní

2. Existuje-li subdirektní součet @ jednoduše uspofádaných
uspořádání v © je jednoduché.

(v grupovém

grup s vlastností

(*), pak

Některé z následujících charakterisací douspořadatelnosti pro abelovské grupy byly
již dříve odvozeny jinými autory (a jinými metodami):
Věta 4. Abelovská částečně uspořádaná grupa se dá douspofádat, když a jen když je bez
torse.
Veta 5. Na abelovské částečně uspofádané grupě G jsou následující podmínky

ekvivalentnít

1. G se dá reversibilně douspofádat,
2. G je subdirektní součet jednoduše uspofádaných grup,
3. a e 67, na ^ 0 pro nějaké pfirozené n => a ^ 0.
Věta 6. Na abelovské částečně uspofádané grupě G jsou následující podmínky

ekvivalentnít

1. G se dá douspofádat právě jedním způsobem,
2. jediná podgrupa nesrovnatelných prvků v G je nulová,
3. k libovolnému a e G, a ==
j 0, existuje n celé tak, že na > 0.
František Šik, Brno
SUBDIREKTNÍ SOUČTY USPOŘÁDANÝCH GRUP
(Referát autora o přednášce konané v „Diskusích o nových pracích brněnských
matematiků" dne 4. března 1957.)
Bud G Z-grupa. Prvky x,y e G nazveme disjunktními,
jestliže platí \x\ A \y\ — 0.
Množina A, A C 67, se nazývá komponentou, jestliže existuje množina B CG taková, že
A je množina všech prvků z 67, které jsou disjunktní s každým prvkem z B. Komponenta,
která je normální podgrupou, se nazývá normální komponenta.
Budiž dán systém {Gv} jednoduše uspořádaných grup. Označme x(.) funkci na množině
indexů v takovou, že x(v) e Gv. Množina všech těchto funkcí (s algebraickými operacemi —
sčítámm, suprémem a infimem — zavedenými obvyklým způsobem) tvoří Z-grupu, kterou
nazýváme úplným přímým součtem systému jednoduše uspořádaných grup {Gv}.
V dalším bude podána charakterisace různých typů Z-podgrup úplného přímého
součtu ($ systému jednoduše uspořádaných grup {67„}.
1. Subdirektním součtem, systému jednoduše uspořádaných grup {Gv} se nazývá
Z-podgrupa G v ©, pro niž platí: k libovolnému av e Gv existuje x(.) e G tak, že ay = x(v).
Věta. Následující podmmky jsou na l-grupě G ekvivalentní:
1. G je subdirektní součet systému jednoduše uspofádaných

grup;

2. v G existuje systém l-ideálů {Jv} takový, ze n Jy -= 0 a že l-faktorgrupa G/J je jedno
duše uspofádaná pro každé v;
3. každá komponenta v 67 je normální.
Označme Gv množinu všech prvků z (&, pro něž platí x(u) — 0 pro jt* ==
j v.
2, Subdirektní součet 67 systému jednoduše uspořádaných grup {67„} se nazývá B-sub
direktní, jestliže 67 n Gv -= 0 pro všechna v.
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. Věta. Následující podmínky jsou v l-grupe O

ťkrimlmtnk

1. G je ^-subdirektní součet systému jednoduše UHpohhianýeh grtipi
f l fl
r
2. v G existuje systém l-ideálů {Jv} (akovi/* že pro (ihmmimé p p(*sí$. n •'-, •'
* t*faktor*
r s
grupa G/Jv je jednoduše uspořádána pro každé v;
*
3. každá- komponenta v G je normální a v O neexistuje mari matni k*rmf**t*rHtti I 0.
3. Subdirektní součet G systému jednoduše uspořádaných g m p \ťiw} *** im/ývá &*fflé«
direktní, jestliže G n Gv 4= 0, pokud CÍV #: 0.
Věta. Následující podmínky jsou na l-grupé O ekvivalentní:
1. G je (x-subdirektní součet systému jednoduše uspořádaných grup;
2. v G existuje systém l-ideálů {Jv} takový, ie f\ Jv -* 0, pra tilmminé p pinií O J9 $ 0
a l-faktorgrupa GjJv fe fednoduěe uspořádána pro každé v;
* n
3. každá vlastní komponenta v G fe Částí maximální kami**mmti/ a knidá mtwínulíni
komponenta je normální.
4. Subdirektní součet G systému jednoduše uspořádaných g r u p \ťfr\ m* iw/ývá ilplm!
subdirektní, jestliže G 3 Gv pro každé v.
Věta. Následující podmínky jsou na l~grupé O

eknimlentni:

1. G je úplně subdirektní součet systému fednoduěe uspořádaných grup;
2. v G existuje systém l-ideálů {Jv} takový, že fl Jt, -•-» 0f Ufaktmgru-jm f//»/r /> fednaduh
•uspořádána (pro každé v) a pro libovolné u platí í\Jp -h J« w - Ol
3. každá nenulová komponenta v G obsahuje minimální přímý MČitmur ť grupy Ot
Z-Grupa G je redukovaným subdirektním součtem gyHt&ntt jednotí ti&» ttjHpnifrtdunýeh
grup {Gv}veN, jestliže platí:
at u, v € N; jestliže pro libovolný pivek x(.) € G platí x(v) > 0 r > x{p) ••/ O, puk r /<.
Věta, Nechť G je subdirektní součet systému jednoduše uspořádán ýth grup \0¥\» Puk
existuje takový systém- {Ha} jednoduše uspořádaných grupf £é O fe immmrfnl * rrduknnmým
subdirektním součtem sysiému fednoduěe uspořádaných grup {//a}«
Vyšetříne souvislost nahoře uvedených typů subdirektních ftmtftú.
Nechť 67 je subdirektní součet systému jednoduše napořádimých g r u p K ^ j . <. rupii
Gv nazveme oc-složkou resp. fi-sloŽkou tohoto součinu, jestliže* fi n Ů ř ^ ti m*p. O n 09
i).
Označme A resp. B množinu indexxi všech a-složek resp. /?-sloŽak t o h o t o mm^ttt. Mmifctmt
všech prvků x(.) e G, pro něž platí x(fi) = Opro ft <r B, nasrNwna f\-$d*tl a rmmžmu vfaeh
prvků x(.) € G, pro něž platí x(a) ----- 0 pro <x € A, nazveme fl-čá$tí t o h o t o *mttHu.
Věta. Nechť l-grupa G je redukovaný subdirektní součet systému jednmíuie it*pořadaných
grup {Gv}} nechť A resp. B značí množinu indexů a-sloíek resp* fi ak&rk* Pak průnik J mtw»
Mny všech maximálních komponent v G fe roven ft-části danéfto wuřtu m fe tetly immmrfnl
<s ^-subdirektním součtem systému jednoduše uspořádaných grup {//*}*##• kdr. HpCOr
-pro v € B; l-faktorgrupa G/J je isomorfní s cx-subdirektním součtem jednoduše uteptvřd/Umých
grup {GV}V€A.
Podáme ještě charakterisaci 1-grup, jejichž každá k o m p o n e n t a j e p ř í m ý něítmimh
Věta. Jestliže každá komponenta l-grupy G je přímým sčítancem, pak O fe redukovaným
subdirektním součtem systému jednoduše uspořádaných grup a v libovolné takm%é rúpftsmttwi
je přímým součtem své a-čósti a ft-části a obě Části jsou l-grupyf v nieJú kašdú kaw/mmnta
je přímý sčítanec.
Je-h l-grupa G redukovaný subdirektní součet systému fednoduěe vmpořádunýeh grup,
fe-li přímým součtem své a-části a fi-části a fsou-li obi tyto části l~grupyf ftfkhh ka&dá kmn~
ponenta je přímý sčítanec, pak v G je každá komponenta přímý sčítanec*
František
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