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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1.

Chúng tôi mô tả đại số lambda theo lý thuyết bất biến. Tiếp theo, chúng tôi xây dựng biểu diễn của
đồng cấu chuyển đại số, dùng đại số lambda và ứng dung vào việc khảo sát ảnh của đồng cấu
chuyển đại số, Trs , tại một số bậc. Chúng tôi bước đầu khảo sát ảnh của đồng cấu chuyển ở hạng
6 và 7. Kết quả nhận được là các phần tử h0 Ph2 ;

2.

h1Ph1 và h02 Ph2 không nằm trong ảnh của Trs .
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Chúng tôi xây dựng phiên bản đối ngẫu của đồng cấu chuyển đại số trên trang E của dãy phổ
May. Dùng phiên bản này để khảo sát ảnh của đồng cấu chuyển đại số, ngoài việc chứng minh lại
được hầu hết các kết quả đã có về ảnh của Trs , chúng tôi còn nhận được sự mô tả ảnh của đồng
cấu chuyển tại một số bậc ở hạng cao hơn. Cụ thể, chúng tôi chứng minh được các phần tử
h0ni, 0 ≤ n ≤ 5 , và h0n j , 0 ≤ n ≤ 2 , không nằm trong ảnh của Trs .

3.

Chúng tôi xây dựng một cơ sở cộng tính mới cho đại số Araki-Kudo-Dyer-Lashof và chỉ ra mối liên
hệ giữa cơ sở mới với các cơ sở đã biết. Ngoài ra, chúng tôi còn chứng minh được các kết quả liên
quan đến tính cực tiểu, cực đại của cơ sở mới.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
1. Tiếp tục sử dụng các xậy dựng trong chương 2 và chương 3 để nghiên cứu ảnh của đồng cấu
chuyển đại số ở hạng cao.
2. Nghiên cứu bài toán “hit” thứ hai. Các kết quả có được từ bài toán “hit” thứ hai này cho ta những
hiểu biết sâu sắc hơn về bài toán “hit” ban đầu.
3. Nghiên cứu biểu diễn của toán tử Kameko trên trang

E2 của dãy phổ May và những ảnh hưởng

của nó lên việc nghiên cứu ảnh của đồng cấu chuyển đại số.
4. Tiếp tục tìm kiếm các ứng dụng của cơ sở mới tìm được của đại số Araki-Kudo-Dyer-Lashof.
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