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1. Categories de models simplicials

Una categoria simplicial és una categoria C enriquida en conjunts simplicials. Una
categoria de models simplicial C és una categoria simplicial que també és una categoria
de models, juntament amb construccions naturals d’objectes K ⊗ X i XK en C, on X és
un objecte de C i K un conjunt simplicial, que verifica uns certs axiomes.

Recordem la definició de categoria simplicial.

Definició 1.1. Una categoria simplicial C és una categoria tal que

(i) Per cada parell d’objectes X i Y de C tenim un conjunt simplicial que denotarem per map(X, Y).

(ii) Per cada tres objectes X, Y i Z de C hi ha una aplicació

cX,Y,Z : map(Y, Z)×map(X, Y)→ map(X, Z)

tal que el següent diagrama commuta per X, Y, Z i W de C:

(map(Y, Z)×map(X, Y))×map(W, X)
cX,Y,Z×id

//

∼=
��

map(X, Z)×map(W, X)

cW,X,Z

��

map(Y, Z)× (map(X, Y)×map(W, X))

id×cW,X,Y
��

map(Y, Z)×map(W, Y) cW,Y,Z
// map(W, Z).

(iii) Per cada objecte X de C, hi ha una aplicació de conjunts simplicials iX : ∗ → map(X, X)
que fa que els següents diagrames commutin per tot Y de C:

∗ ×map(X, Y)
iY×id //

∼=
��

map(Y, Y)×map(X, Y)

cX,Y,Yss
map(X, Y),

map(X, Y)× ∗ id×iX //

∼=
��

map(X, Y)×map(X, X)

cX,X,Yss
map(X, Y).
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(iv) Per cada parell d’objectes X i Y de C, hi ha un isomorfisme

π0(map(X, Y)) ∼= C(X, Y)

Definició 1.2. Una categoria de models simplicial és una categoria simplicial que també és
categoria de models i que satisfà els dos axiomes següents:

MC6. Per cada parell d’objectes X i Y de C i per tot conjunt simplicial K existeixen objectes
X⊗K i YK de C tals que tenim les següents equivalències naturals de conjunts simplicials:

map(X⊗ K, Y) ∼= map(K, map(X, Y)) ∼= map(X, YK).

MC7. Si i : A→ B i p : X → Y són una cofibració i una fibració en C respectivament, aleshores
l’aplicació de conjunts simplicials

map(B, X)→ map(A, X)×map(A,Y) map(B, Y)

és una fibració, que és trivial si i o p és una equivalència dèbil en la estructura de Kan-
Quillen per sSet.

Observació 1.3. El isomorfisme de conjunts simplicials de MC6 dona lloc en grau zero
a una bijecció natural de conjunts

C(X⊗ K, Y) ∼= sSets(K, map(X, Y)) ∼= C(X, YK).

Exemple 1.4. La categoria de models dels conjunts simplicials, amb l’estructura de Kan-
Quillen, és una categoria de models simplicial si considerem per tot X, Y objectes de sSet
i per tot K conjunt simplicial:

map(X, Y)n = sSet(X × ∆[n], y) amb els morfismes cara i degeneració induı̈ts pels
de ∆[n].

X⊗ K = X× K.

XK = sSet(K, X).

Exemple 1.5. La categoria de models dels espais topològics, amb l’estructura de Quillen,
és una categoria de models simplicial si considerem per tot X, Y objectes de Top i per
tot K conjunt simplicial:

map(X, Y)n = sSet(X × |∆[n]|, y) amb els morfismes cara i degeneració induı̈ts
pels de ∆[n].

X⊗ K = X× |K|.

XK = Top(|K|, X).

Observació 1.6. La categoria dels conjunts simplicials amb l’estructura de models de
Joyal no és una categoria simplicial, ja que no verifica l’axioma MC7. Si que és enriquida
simplicialment, però no simplicial.
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2. Categories de models combinatories

Definició 2.1. Una categoria de models C és combinatòria si

C és localment presentable, i

C és cofibrantment generada.

Recordem la definició de localment presentable.

Definició 2.2. Una categoria C és localment presentable si existeix un cardinal regular λ per
al que:

C és cocompleta,

només hi ha un conjunt de classe d’isomorfismes d’objectes λ-presentables en C, i

tot objecte X de C és un colı́mit λ-filtrat d’objectes λ-presentables.

Observem que la primera de les dues condicions que és demana per a que una ca-
tegoria sigui combinatòria és una propietat de la categoria i la segona ens parla de
l’estructura de models.

2.1. Categories de models cofibrantment generades

Definició 2.3. Sigui I una classe de morfismes en una categoria C.

Un morfisme és I-injectiu si té la RLP respecte tots els morfismes en I. La classe dels
morfismes I-injectius es denota per I-inj.

Un morfisme és I-projectiu si té la LLP respecte tots els morfismes en I. La classe dels
morfismes I-projectius es denota per I-proj.

Un morfisme és una I-cofibració si té la LLP respecte tots els morfismes I-injectius. La
classe de les I-cofibracions és la classe (I-inj)-proj i es denota per I-cof.

Un morfisme és una I-fibració si té la RLP respecte tots els morfismes I-projectius. La classe
de les I-cofibracions és la classe (I-proj)-inj i es denota per I-fib.

Si considerem una categoria de models C, i I denota la classe de cofibracions, alesho-
res I-inj és la classe de les fibracions trivials, i I-cof= I. Dualment, si I és la classe de les
fibracions, aleshores tenim que I-proj és la classe de les cofibracions trivials, i I-fib= I.

Definició 2.4. Sigui I un conjunt de morfismes en una categoria C amb limits petits. Un complex
relatiu a I-cell és una composició transfinita de pushouts d’elements de I. És a dir, f : A→ B és
un complex relatiu a I-cell si existeix un ordinal λ i una λ-seqüència X : λ → C tal que f és la
composició de X i tal que ∀β < λ− 1 existeix un diagrama tipus pushout

Cβ
//

gβ

��

Xβ

��
Dβ

// Xβ+1

on el morfisme gβ pertany a I. La col·lecció de complexos relatius a I-cell la denotarem per I-cell.
Un objecte A ∈ C és un complex I-cell si el morfisme o → A és un complex relatiu a I-cell.

3



Definició 2.5. Sigui C una categoria cocompleta i sigui D una subcategoria de C. Direm que
un objecte W de C és petit relatiu a D si existeix un cardinal κ tal que per tot cardinal regular
λ ≥ κ i tota λ-seqüència

X0 → X1 → X2 → X3 → · · · → Xβ → · · · (β < λ)

en C tal que els morfismes Xβ → Xβ+1 estan en D per tot ordinal β < λ− 1, el morfisme de
conjunts

colimβ<λC(W, Xβ)→ C(W, colimβ<λXβ)

és un isomorfisme.

Definició 2.6. Una categoria de models C es diu que és cofibrantment generada si existeixen
dos conjunts petits I i J de morfismes en C tals que

(i) Els dominis dels morfismes de I són petits relatius a I-cell.

(ii) Els dominis dels morfismes de J són petits relatius a J-cell.

(iii) I-inj és el conjunt de les fibracions trivials.

(iv) J-inj és el conjunt de les fibracions.

Els elements del conjunt I s’anomenen cofibracions generadores, i els elements del conjunt J
s’anomenen cofibracions trivials generadores.

Les condicions (i) i (ii) és demanen per què els conjunts I i J permetin el small object
argument:

Teorema 2.7 (Small object argument). Sigui C una categoria amb colı́mits petits i I un conjunt
petit de morfismes en C. Suposem els dominis dels morfismes de I són petits relatius a I-cell.
Aleshores, existeix una factorització functorial (γ, δ) en C tal que tot morfisme f de C tenim que
el morfisme γ( f ) és un I-cell i el morfisme δ( f ) és un I-inj.

Observació 2.8. Considerem una categoria C cofibrantment generada amb conjunts I i J.
Com que I té dominis petits relatius a I-cell podem aplicar l’argument del small object,
i a més, es pot veure que I-cell coincideix exactament amb I-cof. Per tant tenim que

I-cell ≡ cofibracions

I-inj ≡ fibracions trivials

Llavors, per tot morfisme f de C tenim

X
f

//� p

γ( f )   

Y

W

∼
δ( f )

>> >>

amb γ( f ) una cofibració i δ( f ) una fibració trivial.
És a dir, mitjançant aquest raonament per I i per J tenim la comprovació de l’axioma

MC5.

4



Exemple 2.9. La categoria de models dels conjunts simplicials sSet és cofibrantment
generada, prenent com a cofibracions generadores el conjunt

I = {∂∆[n]→ ∆[n], ∀n ≥ 0},

i com a cofibracions trivials generadores el conjunt

J = {Λ[n, k]→ ∆[n], ∀n > 0, 0 ≤ k ≤ n}.

Exemple 2.10. La categoria de models dels espais topològics Top és cofibrantment gene-
rada, prenent com a cofibracions generadores el conjunt

I = {|∂∆[n]| → |∆[n]|, ∀n ≥ 0},

i com a cofibracions trivials generadores el conjunt

J = {|Λ[n, k]| → |∆[n]|, ∀n > 0, 0 ≤ k ≤ n}.

Exemple 2.11. La categoria de models dels complexos de cadenes, per a un anell R, és
cofibrantment generada.

Donat M un R-mòdul, definim Sn(M) ∈ Ch(R) com (Sn(M))k = 0 si k 6= n i
(Sn(M))n = M. De la mateixa manera, definim Dn(M) ∈ Ch(R) com (Dn(M))k = 0
si k /∈ {n, n− 1} i (Dn(M))n−1 = (Dn(M))n = M amb la diferencial dn la identitat.

Llavors, podem prendre com a cofibracions generadores el conjunt

I = {Sn(R)→ Dn(R)},

i com a cofibracions trivials generadores el conjunt

J = {0→ Dn(R)}.
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