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Podczas referatu przedstawi¦ wyniki uzyskane wspólnie z P. Jedli£k¡, A. Pilitowsk¡ i D. Stanovským [1, 2].
Algebr¦ binarn¡ (Q, ∗) nazywamy quandlem je±li, dla dowolnych x, y, z ∈ Q,
zachodz¡ nast¦puj¡ce warunki:
1. x ∗ (y ∗ z) = (x ∗ y) ∗ (x ∗ z) (mówimy, »e Q jest lewo rozdzielna ),
2. równanie x ∗ u = y ma jednoznaczne rozwi¡zanie u ∈ Q (mówimy, »e Q jest
lew¡ quasigrup¡ ),
3. x ∗ x = x (mówimy, »e Q jest idempotentna ).
Z aksjomatów (1) − (2) otrzymujemy, »e ka»da lewa translacja o element a ∈ Q,
tzn. odwzorowanie La : Q → Q, x 7→ a ∗ x, jest automorzmem Q. Algebry
speªniaj¡ce te dwa aksjomaty nazywane s¡ rakami.
Raki i quandle pojawiaj¡ si¦ w topologii, algebrze uniwersalnej i kombinatoryce, a gªówn¡ motywacj¡ do ich badania jest znalezienie ªatwo obliczalnych
niezmienników w¦zªów. Wymienione wy»ej trzy wªasno±ci deniuj¡ce quandle odpowiadaj¡ trzem ruchom Reidemeistera [5]. Wiadomo tak»e, »e raki i quandle s¡
±ci±le zwi¡zane z niezdegenerowanymi teorio-mnogo±ciowymi rozwi¡zaniami kwantowego równania Yanga-Baxtera (QYBE): rak i rozwi¡zanie pochodne to dokªadnie to samo, natomiast ka»de injektywne rozwi¡zanie pochodne jest quandlem
[4].
Wa»nymi przykªadami s¡ quandle aniczne (inaczej: quandle Alexandera ) otrzymane w nast¦puj¡cy sposób: dla danej grupy abelowej (A, +) i jej automorzmu f ,
przez Aff(A, f ) oznaczamy quandel na zbiorze A z operacj¡ x∗y = x−f (x)+f (y).
Istnieje silny zwi¡zek pomi¦dzy tzw. kolorowaniem anicznym i niezmiennikiem
Alexandera. W pracy [4] pokazano, »e wszystkie nierozkªadalne, niezdegenerowane, teorio-mnogo±ciowo rozwi¡zania QYBE zbudowane na zbiorze, którego liczba
elementów jest liczb¡ pierwsz¡, s¡ aniczne (podano tak»e kompletn¡ klasykacj¦
takich rozwi¡za«). W j¦zyku teorii quandli rezultat ten oznacza, »e ka»dy sko«czony quandel spójny o pierwszej liczbie elementów jest izomorczny z pewnym
quandlem Alexandera.
Quandle aniczne speªniaj¡ dodatkow¡ równo±¢: dla ka»dego x, y, u, v ∈ Q,

(x ∗ y) ∗ (u ∗ v) = (x ∗ u) ∗ (y ∗ v),
1

czyli s¡ to quandle medialne. Inn¡ ciekaw¡ i wa»n¡ klas¦ quandli medialnych tworz¡ quandle quasi-aniczne : quandle, które zanurzaj¡ si¦ w quandle Alexandera.
S¡ to wi¦c quandle izomorczne z podalgebrami quandli anicznych. Ta klasa
generuje rozmaito±¢ wszystkich quandli medialnych [3].
Przedstawi¦ nasze twierdzenia o charakteryzacji dla quandli anicznych oraz
dla quandli quasi-anicznych. W tym celu opisz¦ wªasno±ci grup przesuni¦¢ obu
typów quandli, a tak»e bezpo±redni¡ konstrukcj¦ takich quandli. Omówi¦ równie»
pewne ich wªasno±ci charakteryzuj¡ce, które s¡ istotne z punktu widzenia algebry
uniwersalnej. Dzi¦ki uzyskanym rezultatom skonstruowali±my efektywne algorytmy pozwalaj¡ce rozpoznawa¢ quandle aniczne i quasi-aniczne oraz policzyli±my
quandle quasi-aniczne niskich rz¦dów (z dokªadno±ci¡ do izomorzmu).
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