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ترويليگر جبر T کنيم فرض آن. از ثابتي رأس x0 و است کامل بخشي r گراف Γ = Kp1,...,pr کنيم فرض چکيده:
که داد خواهيم نشان و مي کنيم مطالعه را جبر اين مدولي ساختار مقاله اين در است. x0 ثابت رأس به نسبت Γ گراف
به عالوه است. p1, ..., pr متمايز مقادير تعداد s که دارد تحويل ناپذير مدول s+3 يا s+2 يکريختي حد تا جبر اين

مي کنيم. محاسبه مختلط برداري فضاهاي به عنوان را مدول ها اين بعدهاي

نيم ساده. جبر ترويليگر، جبر کامل، چندبخشي گراف کليدي: واژه هاي

05C50 رياضي: ردهبندي

مقدمه ۱

[۱] در ميالدي ۹۰ دهه ي در ترويليگر پاول توسط ابتدا در مي شود، ناميده نيز زيرساختاري جبرهاي اصل در که ترويليگر، جبرهاي نظريه ي
-(P,Q) نوع شرکت پذيراز اسکيم هاي مطالعه ي براي به ويژه جبرها اين نمايش شد. معرفي شرکت پذير اسکيم هاي مطالعه ي به منظور
آن ها نمايش نظريه ي و مي شوند تعريف گراف ها روي ترويليگر جبرهاي است. گرفته قرار مطالعه مورد مفصل به طور [۳ ،۲] در چندجمله اي
خانواده ي ترويليگر جبر مقاله اين در است. شده گرفته قرار بررسي و بحث مورد وسيعي به طور منظم فاصله گراف هاي مورد در ويژه به طور
اصلي، نتيجه ي يک به عنوان مي کنيم. مشخص را آن  تحويل ناپذير مدول هاي ساختار و داده قرار بررسي مورد را کامل چندبخشي گراف هاي
مي شود. مشخص گراف اين بخش هاي تعداد توسط يکريختي حد تا جبر، اين استاندارد مدول تحويل ناپذير زيرمدول هاي تعداد که ديد خواهيم
عمومي به طور گراف ها ترويليگر جبرهاي براي منبعي هيچ [۵ ،۴] منظم فاصله گراف هاي براي به جز مي رسد به نظر اين که به توجه با

مي کنيم. معرفي و بيان ترويليگر جبرهاي درباره را مفاهيم و نتايج از تعدادي مقاله، اين در مطالعه آغاز از قبل ندارد، وجود
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۴۲۹ کامل بخشي چند گراف ترويليگر جبر

ترويليگر جبرهاي ۱ .۱
ارايه [۵] مقاله ي در ساده گراف هاي روي آن تعميم بعدها و شد تعريف شرکت پذير اسکيم هاي روي [۱] مقاله ي در ابتدا در ترويليگر جبرهاي
ساده گراف هاي نيز و شرکت پذير اسکيم هاي يعني منظور، دو هر براي که مي کنيم ارايه ترويليگر جبرهاي از تعريفي حاضر، مقاله ي در شد.

است. استفاده قابل
کنيم فرض است. معين مثبت هرميتي فرم يک به مجهز که به طوري است متناهي بعد از مختلط برداري فضاي يک V کنيم فرض
و V =

⊕D∗

i=0 Vi يعني است، شده داده i = 0, . . . , D∗ ،Vi متعامد دو به دو زيرفضاهاي از مستقيم حاصل جمعي به V از تجزيه اي
که است V ∗

i متعامد دوبه دو زيرفضاهاي به V از ديگري تجزيه ي V =
⊕D

i=0 V
∗
i کنيم فرض هم چنين .i ̸= j براي Vi ⊥ Vj

.i = 0, . . . , D
که ) اند V ∗

i ) Vi برروي V از تصويري نگاشت هاي (E∗
i ) Ei مقاله اين در

I = E1 + · · ·+ ED EiEj = δijEi

( I = E∗
1 + · · ·+ E∗

D∗ E∗
i E

∗
j = δijE

∗
i ترتيب (به

است. کرونکر دلتاي تابع δij و هماني نگاشت I آن در که
يعني شود، توليد ∗Eها

j و Ei توسط که است End(V ) درون ريختي هاي جبر از زيرجبري T کنيم فرض

T = ⟨Ei, E
∗
j |i = 0, . . . , D∗, j = 0, . . . , D⟩ ⊆ End(V ).

مي ناميم. T-جبر فقط يا ترويليگر جبر را T جبر
ضرب يعني مي شود، داده برداري فضاي روي A نرمال تبديل يک موارد اغلب در ،V =

⊕D∗

i=0 Vi تجزيه ي گرفتن نظر در به جاي
ديگر به عبارت است. تعويض پذير خود، الحاقي ترانهاده ي در A

AĀt = ĀtA.

به توجه با حالت، اين  در مي کنيم. فرض دانسته A ويژه ي بردارهاي فضاي روي بر تجزيه را V =
⊕D∗

i=0 Vi تجزيه ي اين صورت در
مي شود: توليد E∗

i و A توسط ترويليگر جبر Aيند، حسب بر چندجمله اي هايي به صورت Ei متناظر تصويري نگاشت هاي اين که

T = ⟨A,E∗
j |j = 0, . . . , D⟩ ⊆ End(V ). (۱ .۱)

مي شود. ساخته E∗
j تصويري نگاشت هاي و A تبديل به وسيله که است ۱ .۱ توسط T ترويليگر جبر معرفي مي شود، ارايه ادامه در که آن چه

شد. نخواهد استفاده V =
⊕D∗

i=0 Vi اول تجزيه ي براي Vi و Ei نمادهاي مقاله متن جاي هيچ در پس، اين از
نرمال عملگرهاي توسط جبر اين آن جاکه از هم چنين است. وفادار V برداري فضاي روي باال در تعريف شده جبر عمل که شود توجه
يعني آن مکمل صورت اين  در بماند، پايا باال جبر عمل تحت که باشد زيرفضايي W اگر ديد مي توان به راحتي است. نيم ساده مي شود، توليد
هر و است زيرمدول هايي مستقيم مجموع V استاندارد مدول بنابراين مي ناميم. استاندارد مدول را V است. پايا T تحت V در نيز W⊥

مي شود. ظاهر V در يکريختي حد تا تحويل ناپذير زيرمدول

متناهي همبند گراف هاي روي ترويليگر جبرهاي ۲ .۱
است. متناهي و ساده همبند، گرافي Γ کنيم فرض مي کنيم. تعريف متناهي همبند ساده ي گراف هاي روي را ترويليگر جبرهاي بخش اين در
مجموعه ي مي ناميم. مبنا رأس را آن پس اين از است. آن از ثابت اما دلخواه رأسي x0 و است Γ رأس هاي مجموعه ي X کنيم فرض

بنابراين .X =
⋃D

i=0 Xi مي کنيم، افراز Xi زيرمجموعه هاي به x0 تا رأس ها فاصله ي  برحسب را Γ رأس هاي

Xi = {x ∈ X|d(x, x0) = i} (۲ .۱)

.D = max{d(x, x0)|x ∈ X} و است x و x0 بين مسير کوتاهترين طول d(x, x0) آن در که
مي گيريم. نظر در مي شود، گسترده پايه به عنوان X مجموعه ي اعضاي توسط صوري به طور که را V = CX مختلط برداري فضاي
X =

⋃D
i=0 Xi افراز و است معين مثبت هرميتي فرم يک به مجهز V برداري فضاي است، يکه متعامد پايه ي يک X چون ترتيب اين به

V = CX از زيرفضايي V ∗
i = CXi آن در که مي شود V =

⊕D
i=0 V

∗
i به صورت V براي متعامد تجزيه ي يک تشکيل به منجر

مي شود. توليد Xi توسط که است
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به يالي با y و x رأس دو اگر است يک برابر y ستون و x سطر در واقع درايه ي يعني است. Γ گراف مجاورت ماتريس A کنيم فرض
است. V برداري فضاي برروي نرمال خطي تبديل يک A ماتريس ترتيب اين به است. صفر صورت اين  غير در باشند، وصل يکديگر

مي دهيم نمايش T (x0) نماد با را ∗Eها
i و A توسط توليد شده زيرجبر است. V ∗

i زيرفضاي برروري V متعامد تصوير E∗
i گيريم

يک داراي طبيعي به طور E∗
i متعامد تصويري نگاشت هاي که شود توجه مي ناميم. x0 مبنا رأس به نسبت Γ گراف ترويليگر جبر آن را و

T (x0) به جاي سادگي براي باشد، شده فرض دانسته مبنا رأس اگر ادامه، در مي شود. القا مبنا رأس تا فاصله تعريف به واسطه ي که ترتيب اند
است. [۴] از زير گزاره ي .T مي نويسيم فقط

Wتحويل ناپذير صورت اين  در است. x0 يعني مبنا رأس شامل که است V از زيرمدولي W0کوچک ترين = Tx0 کنيم فرض .۱ .۱ گزاره
است.

از اثباتي است، نشده منتشر رسمي به طور [۴] درس نامه ي به اين که توجه با مي نامند. ترويليگر جبر اصلي را زيرمدول باال -زيرمدول T
حال است. تحويل ناپذير زيرمدول هاي از مستقيم حاصل جمعي W0 است، نيم ساده T اين که به توجه با مي کنيم: بيان اين جا در را فوق گزاره
تحويل ناپذير زيرمدول يک ،E0W0 = V ∗

0 = Cx0 چون دهيم. اثر W تجزيه ي در ظاهرشده تحويل ناپذير زيرمدول هاي روي را E0

است. تحويل ناپذير W0 = Tx0 پس .W = Tx0 يعني اين است. x0 شامل که است موجود W0 از W از
رأس هاي مجموعه ي با Γ = Kp1,...,pr گراف است. کامل چندبخشي Γ گراف که مي گيريم نظر در را حالتي مقاله، اين سرتاسر در
رأس هاي توسط شده القا زيرگراف که کرد افراز چنان زيرمجموعه r به را آن رأس هاي مجموعه ي  بتوان هرگاه مي نامند کامل بخشي r را X

است. متصل بخش ها ساير رأس هاي همه ي به بخش يک در واقع رأس هر و تهي بخش، هر
نماييم. معرفي بايد را مناسبي نمادگذاري هاي کنيم، تعريف گراف اين بخش هاي روي را برداري زيرفضاهاي داريم نياز که آن جا از

آن در که مي دهيم نمايش Xk(p∗i ) زيرمجموعه هاي با را Γ = Kp1,...,pr گراف بخش هاي

i = 1 . . . , s k = 1, . . . ,mi, p∗i ̸= p∗j (i ̸= j)

به طوري که
m1 + · · ·+ms = r, |Xk(p∗i )| = p∗i .

مي دهيم: قرار هم چنين .m1p
∗
1 + · · ·+msp

∗
s = p1 + · · ·+ pr داريم اين صورت در

X(p∗i ) :=

mi⋃
k=1

Xk(p∗i ).

داريم نتيجه در

X =
s⋃

i=1

X(p∗i ).

ديده اين صورت در مي دارد. نگه ثابت را x0 رأس که باشد Kp1,...,pr گراف خودريختي هاي گروه از زيرگروهي H کنيم فرض
با T (x0) جبر عناصر چون دارد. نيز CH-مدولي ساختار V يعني اين مي کند. عمل V برداري فضاي روي CH جبر-گروه که مي شود

داريم: مي شوند،  جابه جا CH عناصر
T (x0) ⊆ EndH(V )

عمل در CH جبر عناصر با که V برداري فضاي خطي تبديالت جبر از زيرجبري يعني است، CH مرکزساز جبر EndH(V ) آن در که
مي شود. جابه جا V عناصر روي

نمايش xy نماد با را آن ها باشند، وصل يکديگر به y و x رأس دو اگر و است گراف مجاورت ماتريس A از منظور مقاله اين سرتاسر در
مختلط اند. برداري فضاهاي تمام داد. خواهيم نمايش ut نماد با را u مفروض بردار ترانهاده ي مي دهيم.



۴۳۱ کامل بخشي چند گراف ترويليگر جبر

بخشي چند گراف ترويليگر جبر استاندارد مدول ۲
به را آن  تجزيه ي و مي پردازيم کلي حالت در بخشي چند گراف يک ترويليگر جبر استاندارد مدول مطالعه ي به مقاله، از بخش اين در
به طور گراف ترويليگر جبر استاندار مدول در نظيرش بردار با را گراف از u رأس هر پس اين از مي دهيم. نمايش تحويل ناپذير زيرمدول هاي
در و ۱ برابر نظر مورد رأس نظير درايه ي يعني مي کنيم، استفاده استاندارد مدول برداري نمايش براي را u پس اين از مي دهيم. نشان يکسان
مي دهيم. نشان Y نماد با را آن در واقع نظير بردارهاي حاصل جمع باشد، رأسها از زيرمجموعه اي Y اگر ترتيب اين به است. ۰ درايه ها ساير

.Y =
∑

y∈Y y يعني
است. سرراست آن اثبات و است کمک کننده يک بعدي تحويل ناپذير مدول هاي يافتن در زير لم

مي کنند: صدق زير شرايط از يکي در که است، v و u دلخواه رأس دو با گراف يک Γ کنيم فرض .۱ .۲ لم

برابرند. آن ها همسايه هاي مجموعه ي و غيرمجاورند v و u •

مجاورند. يکسان رئوسي با خودشان به جز و هستند مجاور v و u •

است. تحويل ناپذير u− v بردار توسط شده توليد مدول اين صورت در

مجموعه ي گراف، ترويليگر جبر براي x0 مبنا رأس انتخاب با است،  ۲ حداکثر رأس دو هر Kp1,...,prفاصله ي گراف در اين که به توجه با
مي شود. افراز x0 تا فاصله حسب بر زيرمجموعه سه به ،X رأس ها،

X = X0 ∪X1 ∪X2 Xi = {y ∈ X|d(x0, y) = i}

.x0 ∈ X1(p∗1) داريم x0 يعني مبنا رأس براي همواره که است اين بر فرض هم چنين
داريم: m1 ̸= 1 فرض با ترتيب اين به

X0 = {x0} X1 =
s⋃

i=1

mi⋃
k=2

Xk(p∗i ) X2 = X1(p∗1)− {x0}.

داريم: m1 = 1 براي و

X1 =
s⋃

i=2

mi⋃
k=1

Xk(p∗i ).

بردارهاي توسط توليدشده زيرفضاي V ∗
i آن در که کنيم محاسبه i = 0, 1, 2 براي را dim(W0

⋂
V ∗
i ) مي خواهيم ادامه در

است. Xi در واقع
.X1(p

∗
1) := X(p∗1)−X1(p∗1) مي کنيم شروع، تعريف از قبل

اين صورت در باشد. کامل بخشي چند گراف ترويليگر جبر اصلي زيرمدول W0 = Tx0 کنيم فرض .۲ .۲ قضيه

آن گاه ،m1 ̸= 1 اگر الف

W0 = Span{x0, X2, X1(p
∗
1), X(p∗i ) | i = 2, . . . , s}

و
dim(W0) = s+ 2,

آن گاه  ،m1 = 1 اگر و

W0 = Span{x0, X2, X(p∗i ) | i = 2, . . . , s}

و
dim(W0) = s+ 1.

يک بعدي اند. V تحويل ناپذير T-زيرمدول هاي ساير ب
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اين صورت در باشد، گراف از دلخواه رأسي هر x اگر اثبات.

Ax =
∑
yx

y.

داريم:

Ax0 = X1 = X1(p
∗
1) +

s∑
i=2

X(p∗i ).

داريم: m1 ̸= 1 فرض با

W0 = Tx0 ⊆ Span{x0, X2, X1(p
∗
1), X(p∗i )|i = 2, . . . , s}.

طرفي از

AX(p∗i ) = mip
∗
i1− p∗iX(p∗i ), i = 2, . . . , s.

A(X1(p
∗
1)) = (m1 − 1)p∗11− p∗1X(p∗1)

(۱ .۲)

داشت: خواهيم k طبيعي عدد هر ازاي به

AkX(p∗i ) = a(i)k1+ (−1)k(p∗i )
kX(p∗i ), i = 2, . . . , s

Ak(X1(p
∗
1)) = bk1+ (−1)k(p∗1)

kX1(p
∗
1)

(۲ .۲)

که است معني بدان اين Tاند. (x0) در عناصري ها bk و a(i)kها آن در که

Ak

s∑
i=2

X(p∗i ) =
s∑

i=2

a(i)k1+ (−1)k
s∑

i=2

(p∗i )
kX(p∗i ).

نتيجه در

Ak(X1(p
∗
1) +

s∑
i=2

X(p∗i )) = ck1+ (−1)k((p∗1)
kX1(p

∗
1) +

s∑
i=2

(p∗i )
kX(p∗i )).

داريم: معادل به طور Tاند. (x0) از عناصري ckها آن در که

AkX1 = ck1+ (−1)k((p∗1)
kX1(p

∗
1) +

s∑
i=2

(p∗i )
kX(p∗i )).

که مطلب اين به توجه و اخير رابطه ي از

1 := (1, . . . , 1)t = x0 + Ax0 + E∗
2A

2x0 ∈ W0

مي شود: نتيجه بالفاصله

(p∗1)
kX1(p

∗
1) +

∑s
i=2(p

∗
i )

kX(p∗i ) ∈ W0. (۳ .۲)

مي دهيم. نشان V

W0

در â نماد با را V در a چون عضوي هم ريخت تصوير مي گيريم. نظر در را V

W0

قسمتي خارج T-مدول حال
که مي کند بيان ۳ .۲ رابطه ي بنابراين

p∗1
kX̂1(p

∗
1) +

∑s
i=2 p

∗
i
kX̂(p∗i ) = 0. (۴ .۲)
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داريم: واندرموند ماتريس دترمينان قانون بنابر متمايزاند،  طبيعي اعداد p∗1, . . . , p∗s چون

X̂1(p
∗
1) = 0, X̂(p∗i ) = 0, i = 2, . . . , s.

که مي دهد نتيجه اين
X1(p

∗
1) ∈ W0, X(p∗i ) ∈ W0, i = 2, . . . , s.

که ديد مي توان به راحتي طرفي از
E∗

2A
2x0 = X2

نتيجه در و
X2 ∈ W0.

مجموعه ي کنيم توجه است کافي m1 ̸= 1 فرض براي الف، قسمت در اثبات تکميل براي

{x0, X2, X1(p
∗
1), X(p∗i ) | i = 2, . . . , s}

نتيجه در خطي اند،  مستقل نتيجه در که است بردارها از متعامد مجموعه ي يک

dim(W0) = s+ 2.

داريم: m1 = 1 فرض براي که مي شود ديده به راحتي باال مشابه استداللي با

dim(W0) = s+ 1.

توسط توليد شده تک بعدي زيرفضاي اين صورت در متمايزي اند. رأس هاي u, v ∈ Xk(p∗i ) و (i, k) ̸= (1, 1) کنيم فرض ب)
داريم: زيرا است، پايا E∗

0 , E
∗
1 , E

∗
2 و A ماتريس هاي عمل تحت u− v

A(u− v) = 0, E∗
0(u− v) = 0, E∗

1(u− v) = u− v, E∗
2(u− v) = 0

.
در که ساختاري با Yj(i, k) تک  بعدي زيرمدول هاي ترتيب بدين است. تحويل ناپذير T-زيرمدول يک T (u− v) ديگر به عبارت

که دارند وجود شد داده شرح باال

CXk(p∗i ) = Xk(p∗i )⊕
p∗i−1⊕
j=1

Yj(i, k).

يکريخت اند. زيرمدول ها اين ها i, j, k همه ي ازاي به ديد مي توان به راحتي Yj(i, k) روي تعريف شده عمل به توجه با
دهيم قرار اگر حال

H(i, k) :=

p∗i−1⊕
j=1

Yj(i, k),

.dimH(i, k) = (p∗i − 1) آن گاه
داريم: m1 ̸= 1 فرض با حال

F :=
s⊕

i=1

mi⊕
k=2

H(i, k)⊕
s⊕

i=2

H(i, 1)

داشت: خواهيم m1 = 1 اگر و

F :=
s⊕

i=2

mi⊕
k=1

H(i, k),
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که مي شود ديده حالت دو هر در
dim(F ) = n− p∗1 − r + 1.

بردارهاي روي T (x0) عمل (i, k) ̸= (1, براي(1 که نمود بررسي مي توان تحويل ناپذير، زيرمدول هاي ساير براي جستجو ادامه ي جهت
است: زير به صورت Xk(p∗i )−Xk′(p∗j)

A(Xk(p∗i )−Xk′(p∗j)) = (p∗i − p∗j)1− p∗iX
k(p∗i ) + p∗jX

k′(p∗j),

E∗
0(X

k(p∗i )−Xk′(p∗j)) = 0

E∗
1(X

k(p∗i )−Xk′(p∗j)) = Xk(p∗i )−Xk′(p∗j)

E∗
2(X

k(p∗i )−Xk′(p∗j)) = 0.

(۵ .۲)

است. تحويل ناپذير T-زيرمدول يک Xk(p∗i )−Xk′(p∗j) توسط توليدشده تک بعدي برداري زيرفضاي اگر تنها و اگر i = j نتيجه در
قراردادن و m1 ̸= 1 فرض با

Z(i, k) := X1(p∗i )−Xk(p∗i )

زيرفضاي که مي شود ديده

Z(i) :=

mi⊕
k=2

Z(i, k), i = 1, . . . s

عمل به توجه با نيز و متعامدند V از T-زيرمدول هايي چنين همه ي هم چنين است. يکريخت تحويل ناپذير زيرمدول هاي مستقيم مجموع
آن گاه، i ̸= 1 اگر يکريخت اند. ،۵ .۲ رابطه ي در تعريف شده

dimZ(i) = mi − 1

اين صورت غير در
dimZ(1) = m1 − 2.

همه ي توسط توليد شده برداري فضاي بعد متعامدند. دوبه دو که مي شود حاصل يکريخت غير تحويل ناپذير مدول زير نوع s ترتيب اين به
با بود خواهد برابر زيرمدولهايي چنين

m1 + · · ·+ms − s− 1 = r − s− 1.

آن گاه ،m1 = 1 اگر

Z(i) :=

mi⊕
k=2

Z(i, k), i = 2, . . . s.

همه ي توسط شده توليد برداري فضاي بعد متعامدند. دوبه دو که مي شود حاصل يکريخت غير تحويل ناپذير زيرمدول نوع s−1 ترتيب اين به
با بود خواهد برابر زيرمدول هايي چنين

m2 + · · ·+ms − s− 1 = r − s.

داريم: را زير تجزيه هاي ترتيب به m1 = 1 يا m1 ̸= 1 اين که حسب بر است شده حاصل کنون تا آن چه ترتيب بدين

V ∗
1 =

s⊕
i=1

Z(i)⊕ F ⊕ (w0 ∩ V ∗
1 )

يا

V ∗
1 =

s⊕
i=2

Z(i)⊕ F ⊕ (w0 ∩ V ∗
1 )

حالت دو هر در نتيجه در و

dimV ∗
1 = n− p∗1
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مي شود. تاييد
اين صورت در .u, v ∈ X2 ديگر به عبارت باشند. متمايزي رأس هاي u, v ∈ X1(p∗1) و (i, k) = (1, 1) کنيم فرض حال

زيرا است، پايا E∗
0 , E

∗
1 , E

∗
2 و A ماتريس هاي عمل تحت u− v توسط توليد شده تک بعدي زيرفضاي

A(u− v) = 0, E∗
0(u− v) = 0, E∗

1(u− v) =, E∗
2(u− v) = u− v

باال در که ساختاري با L(i) تک بعدي زيرمدول هاي ترتيب بدين است. تحويل ناپذير T-زيرمدول يک T (u − v) ديگر به عبارت
که دارند وجود شد داده شرح

CX2 = X2 ⊕
p∗1−2⊕
i=1

L(i).

يکريخت اند. زيرمدول هايي چنين همه ي که ديد مي توان به راحتي L(i) روي تعريف شده عمل به توجه با
قراردادن و ب و الف قسمت دو به توجه با ترتيب بدين

L :=

p∗1−2⊕
i=1

L(i)

صورت دو از يکي به به ترتيب m1 = 1 يا m1 ̸= 1 اين که حسب بر آن همگن مولفه هاي برحسب را V استاندارد مدول متعامد تجزيه ي
است: زير

V = W0 ⊕
s⊕

i=1

Z(i)⊕ F ⊕ L,

V = W0 ⊕
s⊕

i=2

Z(i)⊕ F ⊕ L.

تعداد آن گاه است، يک mi يعني آن چندگانگي که باشد بخشي در مبنا رأس اگر که مي کند بيان شد حاصل فوق قضيه ي از آن چه
.S + با2 است برابر اين صورت غير در ،S + 1 با است برابر يکريختي حد تا تحويل ناپذير زيرمدول هاي

مقادير درباره ي مطالعه مي شود. ظاهر آن در A ويژه مقادير از برخي است، پايا مجاورت ماتريس عمل تحت اصلي زيرمدول که آن جا از
است. توجه مورد هم چنان گراف اين ويژه ي
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Abstract: Let Γ = Kp1,...,pr be complete multipartite graph and x0 be a fix vertex. Let T be Terwilliger
algebra of Γ with base point x0. In this paper, we study the modular structure of this algebra and it will
be shown that up to isomorphism there are either s + 2 or s + 3 irreducible modules in which s is the
number of distinct numbers in p1, ..., pr. Along with other results, the dimensions of these modules will
be computed as complex vector spaces.
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