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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn của ñề tài 

 Nửa vành và nửa môñun trên nửa vành ñang ñược nhiều nhà 

toán học quan tâm khảo sát. Nửa vành và nửa môñun trên chúng ñã 

trở thành một công cụ quan trọng trong toán học ứng dụng và khoa 

học máy tính. Xuất phát từ nhu cầu phát triển và tính thời sự của lý 

thuyết nửa môñun và các ứng dụng của nó, chúng tôi quyết ñịnh 

chọn ñề tài với tên: Nửa môñun trên nửa vành có ñơn vị ñể tiến 

hành nghiên cứu.  

2. Mục ñích nghiên cứu  

 Mục ñích của luận văn nhằm nghiên cứu cấu trúc ñại số của 

nửa môñun trên nửa vành có ñơn vị. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài là khảo sát, phân 

tích, tổng hợp và làm sáng tỏ các kết quả trong các bài báo khoa học 

về các ñặc trưng của nửa vành, nửa môñun, ñồng cấu và ñẳng cấu 

của nửa vành, nửa môñun, nửa môñun tự do, xạ ảnh và nội xạ, ñược 

công bố vào những năm gần ñây, ñể từ ñó tạo ra ñược tài liệu cần 

thiết và những ñề xuất hữu ích ñáp ứng trong việc nghiên cứu lý 

thuyết nửa môñun. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập các bài báo khoa học của các tác giả nghiên cứu 

liên quan ñến Lý thuyết nửa môñun. 

- Thể hiện tường minh các kết quả nghiên cứu trong ñề tài. 

 - Tham gia các buổi seminar hằng tuần ñể trao ñổi các kết 

quả ñang nghiên cứu. 

5. Ý nghĩa khoa học của ñề tài:   
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 - Tổng quan các kết quả của các tác giả ñã nghiên cứu liên 

quan ñến Cấu trúc ñại số của nửa môñun trên nửa vành có ñơn vị . 

 - Chứng minh chi tiết và làm rõ một số mệnh ñề, cũng như 

ñưa ra một số ví dụ minh hoạ ñặc sắc. 

6. Nội dung của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 2 chương: 

 Chương 1: Các ñặc trưng của nửa vành ;  

 Chương 2 : Nửa môñun trên nửa vành có ñơn vị.     
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Chương 1 

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NỬA VÀNH  

1.1. Khái niệm nửa vành  

1.1.1. Định nghĩa 
 Một nửa nhóm là một cặp (M,∗ ) gồm một tập khác rỗng M 

và một phép toán ∗  có tính chất kết hợp xác ñịnh trên M. Nếu M là 

một nửa nhóm mà trong ñó tồn tại một phần tử e thỏa mãn m∗e = 

e∗m = m với mọi m∈M thì M ñược gọi là một vị nhóm có phần tử 

ñơn vị e. Phần tử này dễ dàng thấy ñược  là duy nhất và thường ñược 

ký hiệu là 1M. Lưu ý rằng một nửa nhóm  (M,∗ ) mà không là một vị 

nhóm có thể nhúng ñược vào một vị nhóm ' { }M M e= ∪ , trong ñó e 

là phần tử nào ñó không thuộc M và phép toán ∗  ñược mở rộng ñến 

một phép toán trên M’ bởi  e∗m’ =m’ ∗e = m’ với mọi m’∈M’. Một 

phần tử m của M là lũy ñẳng nếu m∗m = m. Một nửa nhóm  (M,∗ ) 

là giao hoán nếu m∗m’ = m’ ∗m với mọi m, m’∈M. 

1.1.2. Định nghĩa 

  Một nửa vành (t.ư. nửa vành có ñơn vị) là một tập khác 

rỗng R trên ñó có hai phép toán ký hiệu cộng và nhân ñược xác ñịnh 

sao cho  các ñiều kiện sau ñược thỏa mãn: 

(1)  (R, +) là một vị nhóm giao hoán với phần tử trung hòa 

0; 

(2)  (R, ⋅ ) là một nửa nhóm (t.ư. vị nhóm với phần tử trung 

hòa 1R); 

(3)  Phép nhân phân phối hai phía ñối với phép cộng; 

(4)  0r = 0 = r0 với mọi r R∈ . 
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Thông thường, ta sẽ ký hiệu 1 thay cho 1R khi không có sự 

nhầm lẫn. Lưu ý rằng nếu 1 = 0 thì r = r1 = r0 = 0  với mỗi phần tử r 

của R và vì vậy R = {0}. Để tránh trường hợp tầm thường này, ta sẽ 

giả sử mọi vành ñược xét là không tầm thường, nghĩa là 

(5) 1 0≠ . 

1.1.3. Mệnh ñề 

 Một tập R chứa hai phần tử phân biệt 0 và 1 mà trên ñó có 

hai phép toán + và ⋅  ñược xác ñịnh là một nửa vành giao hoán có 

ñơn vị  khi và chỉ khi các ñiều kiện sau ñược thỏa mãn với mọi a, b, 

c, d, e R∈ : 

(1)  a + 0 = 0 + a = a; 

(2)  a1 = a; 

(3)  0a = 0; 

(4)  [(ae + b) + c]d = db + [a(ed) + cd]. 

1.1.4. Chú ý 
Ở ñây, ta sẽ quan tâm chủ yếu ñến nửa vành có ñơn vị và sẽ 

ñể ý ñến nửa vành khi cần thiết. Lưu ý rằng nếu (R, +, ⋅ ) là một nửa 

vành thì ta có thể nhúng chính tắc nó vào một nửa vành theo cách 

sau: gọi S = R×� , phép cộng và phép nhân trên S là (r, n)+(r’, n’) = 

( r+r’, n+n’) và ( r, n) ⋅ (r’, n’) = (nr’+n’r+rr’, nn’) . Khi ñó  (S,+, ⋅ ) 

có thể dễ dàng kiểm tra là một nửa vành có ñơn vị. Nửa vành S ñược 

gọi là mở rộng Dorroh của R bởi � . 

Một tập con S của một nửa vành R ñược gọi là một nửa vành 

con của R nếu S chứa 0 và ñóng ñối với hai phép toán trên R. Nếu R 

có ñơn vị và S chứa 1 thì S ñược gọi là một nửa vành con có ñơn vị 
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R. Chẳng hạn, P(R) = {0} { }1|r r R∪ + ∈  là một nửa vành con có 

ñơn vị của R. 

 Nếu R là một nửa vành và S là một nửa vành con của R mà là 

nửa vành có ñơn vị e thì tập R S×  với hai phép toán cộng và nhân 

cho bởi (r, s) + (r’, s’) = (r + r’, s + s’), (r, s) ⋅ (r’, s’) = ( rs’ + sr’ + 

rr’, ss’) là  một nửa vành con có ñơn vị (0, e), gọi là mở rộng Dorroh 

của R bởi S. 

1.1.5. Định nghĩa 

1.1.6. Ví dụ  

1.1.7. Ví dụ 

1.1.8. Định nghĩa 
Cho a là một phần tử của một nửa vành có ñơn vị R. Một phần tử b 

của R ñược gọi là một nghịch ñảo cộng của a nếu a+b = 0. Nếu a có 

một nghịch ñảo cộng thì một nghịch ñảo cộng như thế là duy nhất vì 

nếu a+b = 0 = a+b' thì b = b+0 =b+a+b' =0+b’=b’.  Ta sẽ ký hiệu 

nghịch ñảo cộng của a, nếu tồn tại, bởi –a. Ký hiệu tập gồm tất cả 

các phần tử của R có nghịch ñảo cộng là V(R); tập này khác rỗng vì 

0 ( )V R∈  với -0 = 0 và thật ra nó là một vị nhóm của (R,+) vì nó 

ñóng ñối với việc lấy tổng. Ngoài ra, nếu ( )a b V R+ ∈  thì cả a và 

b thuộc V(R). Rõ ràng R là một vành nếu và chỉ nếu V(R) = R và R 

không có tổng không khi và chỉ khi V(R) = {0}. Một phần tử vô hạn 

của R không thể thuộc V(R). 

Vì không phải mọi phần tử của một nửa vành có ñơn vị ñều có 

nghịch ñảo cộng, ta tìm kiếm một ñiều kiện yếu hơn. Một phần tử a 

của một nửa vành có ñơn vị R ñược gọi là giản ước ñược nếu a+b = 
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a+c⇒ b = c trong R. Ta sẽ ký hiệu tập gồm tất cả các phần tử giản 

ước ñược của R là K+(R). Tập này khác rỗng vì ( ) ( )V R K R+⊂ . 

Một phần tử vô hạn của một nửa vành có ñơn vị là không bao giờ 

giản ước ñược. Ngoài ra, K+(R) dễ dàng ñược thấy rằng ñóng ñối với 

phép cộng. Vì vậy K+(R) là một vị nhóm con của vị nhóm cộng 

(R,+). Nếu K+(R)=R thì nửa vành có ñơn vị R ñược gọi là giản ước. 

Lưu ý rằng ( ) ( ) {0}I R K R+ +∩ =  nên nửa vành có ñơn vị lũy 

ñẳng cộng không có phần tử giản ước ñược không tầm thường. 

1.1.9. Ví dụ 
1) Nửa vành có ñơn vị �  mà không là một vành, là giản ước ñược. 

Vì vậy ta có thể có ( ) ( ) {0}R K R V R+

≠
= ⊃ = . 

2) Nếu X là một tập có hơn một phần tử thì nửa vành có ñơn vị 

( ( ), , )sub X ∪ ∩  không giản ước ñược.  

1.1.10. Định nghĩa 

1.1.11. Mệnh ñề 

1.1.12. Định nghĩa 

1.1.13. Mệnh ñề 

1.1.14. Định nghĩa 
Một phần tử r của một nửa vành có ñơn vị R ñược gọi là khả 

nghịch nếu tồn tại một phần tử r’  của R thỏa mãn rr’ = 1 =r’r . Phần 

tử r’  ñược gọi là nghịch ñảo của r trong R. Nếu một nghịch ñảo r’  

như thế tồn tại thì nó là duy nhất và ñược ký hiệu là r-1. Nếu r và r’  

là khả nghịch trong R thì (rr’) -1 =  r’ -1r-1 và  (r-1)-1 = r. Ký hiệu U(R) 

là tập tất cả các phần tử khả nghịch của R. Tập này là khác rỗng vì nó 
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chứa 1 và không chứa mọi phần tử của R vì nó không chứa 0. U(R) là 

một vị nhóm con của ( , )R ⋅ , thật ra, nó là một nhóm. Nếu 

U(R)=R\{0} thì R ñược gọi là một nửa vành chia có ñơn vị và khi ñó 

chắc chắn R là nguyên. Một tích trực tiếp của các nửa vành chia có 

ñơn vị là một nửa vành chia có ñơn vị. Một nửa vành chia có ñơn vị 

giao hoán ñược gọi là một trường. 

 Lưu ý rằng nếu R là một nửa vành ñơn có ñơn vị thì 

U(R)={1}. Thật vậy, nếu ( , )R ⋅  thì tồn tại một phần tử b của R sao 

cho ab = 1. Do ñó ta có  a = a+ab = a+1 = 1. 

1.1.15. Mệnh ñề 
 Một nửa vành chia có ñơn vị hoặc là không có tổng không 

hoặc là một vành chia. 

Chứng minh 

 Giả sử R không có tổng không. Khi ñó tồn tại một phần tử 

khác không a của R có một nghịch ñảo cộng là  -a. Nếu 0 c R≠ ∈  

thì c+ca-1(-a)=ca-1(a+-a)=ca-10=0 và vì vậy c cũng có một nghich 

ñảo cộng. Vậy (R,+) là một nhóm, nên R là một vành. 

1.1.16. Định nghĩa 

1.1.17. Mệnh ñề 

1.2. Iñêan của nửa vành 

1.2.1. Định nghĩa 

  Một iñêan trái của một nửa vành R là một tập con khác rỗng của 

R thỏa mãn các ñiều kiện sau: 

(1)  Nếu ,a b I∈  thì a b I+ ∈ ; 

(2)  Nếu a I∈  và r R∈  thì ra I∈ ; 

(3)  I R≠  
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1.2.2. Định nghĩa 

  Một tập con khác rỗng A của một nửa vành R ñược gọi là có 

tính nửa trừ nếu ( )a A V R∈ ∩  kéo theo ( )a A V R− ∈ ∩ ; nó ñược gọi 

là có tính trừ nếu a A∈  và a b A+ ∈  kéo theo b A∈ ; nó ñược gọi là 

mạnh nếu a b A+ ∈  kéo theoa A∈  và b A∈ . Mỗi tập con có tính trừ 

của R chắc chắn chứa 0. Rõ ràng mọi tập con mạnh của R là có tính 

trừ và mọi tập con có tính của R là có tính nửa trừ. Nếu R là một nửa 

vành thì iñêan {0} luôn luôn có tính  trừ; nó là mạnh khi và chỉ khi R 

không có tổng không. 

1.2.3. Định nghĩa 

Nếu A là một tập con khác rỗng của một nửa vành R có ñơn 

vị thì tập RA gồm mọi tổng hữu hạn i ir a∑  với ir R∈  và ia A∈  

hoặc bằng R hoặc là iñêan trái nhỏ nhất của R chứa A. Trong trường 

hợp sau, nó ñược gọi là iñêan trái của R sinh bởi A. Tương tự, AR 

hoặc bằng R hoặc là iñêan phải nhỏ nhất của R chứa A. Tập hợp (A) 

gồm mọi tổng hữu hạn có dạng i i ira s∑  với ,i ir s R∈  và ia A∈  hoặc 

bằng R hoặc là iñêan nhỏ nhất của R chứa A. Nếu A = { a} ta viết Ra( 

t.ư. aR, (a)) thay vì RA( t.ư. AR, (A)). Một iñêan trái ( t.ư. iñêan phải, 

iñêan) I của R ñược gọi là hữu hạn sinh nếu tồn tại một tập hữu hạn A 

của R sao cho I = RA( t.ư. I = AR, I =  (A)). Nó ñược gọi là chính 

nếu tồn tại một phần tử a R∈  sao cho I = Ra (t.ư. I = aR, I =  (a)). 

1.2.4. Ví dụ 

   1) Nếu A là một tập vô hạn thì họ ( )f sub A  gồm mọi tập con 

hữu hạn của A là một iñêan mạnh của nửa vành có ñơn vị 

( ( ), , )sub A ∪ ∩ . 

2) Nếu R là một vành có ñơn vị thì không có iñêan nào của R 

là mạnh. Thật vậy, nếu I là một iñêan của R thì –1 + 1 = 0 I∈  nhưng 

1 I∉ . Nếu R là một nửa vành có ñơn vị mà không là một vành thì 
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V(R) là một iñêan mạnh của R. Nếu {0} là iñêan duy nhất của R, ñiều 

này kéo theo hoặc V(R) = R trong trường hợp R là một vành hoặc 

V(R) = {0} trong trường hợp R là không có tổng không. 

1.2.5. Mệnh ñề 
 Nếu R là một nửa vành chia có ñơn vị và n là một số nguyên 

dương thì ( )nS M R=  không có iñêan khác không. 

Chứng minh 

 Với mỗi 1 ,i j n≤ ≤ , gọi eij là phần tử của S xác ñịnh bởi 

eij(m, n) = 1 nếu (i, j) = (m, n) và eij(m, n) = 0 trong trường hợp còn 

lại. Khi ñó với mỗi f S∈  ta có ij{ ( , ) |1 , }f f i j e i j n= ≤ ≤∑  trong S. 

Giả sử I là một iñêan khác không của S và g là một phần tử 

khác không của I. Khi ñó tồn tại 1 ,r s n≤ ≤  sao cho ( , ) 0g r s ≠ . Nếu 

f là một phần tử khác không của S thì 

1
ij ir, ,

( , ) [ ] ( , ) ( , )sji j i j
f e f i j e ge g r s f i j I−= = ∈∑ ∑ . Đặc biệt, trung 

hòa nhân của S thuộc I, ñây là ñiều mâu thuẫn. Vì vậy S không thể có 

iñêan khác không. 

1.2.6. Mệnh ñề 

1.2.7. Mệnh ñề 

1.2.8. Ví dụ 

1.2.9. Mệnh ñề 

1.2.10. Mệnh ñề 

1.2.11. Mệnh ñề 

1.2.12. Hệ quả 

1.2.13. Mệnh ñề 

1.3. Nửa vành thương 
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1.3.1. Định nghĩa 

 Một quan hệ tương ñương ≡  xác ñịnh trên một nửa vành có ñơn 

vị R thỏa mãn thêm ñiều kiện nếu r ≡  r’  và s ≡ s’ trong R thì r + s  

≡  r’ +s’  và rs≡ r’s’  ñược gọi là một quan hệ tương ñẳng. Quan hệ 

tương ñẳng ≡  xác ñịnh bởi r ≡  r’ nếu và chỉ nếu r = r’ ñược gọi là 

quan hệ tương ñẳng tầm thường trên R. Tất cả các quan hệ tương 

ñẳng khác trên R ñược gọi là không tầm thường. Quan hệ tương ñẳng 

≡  xác ñịnh bởi r ≡  r’   với mọi , 'r r R∈  ñược gọi là quan hệ tương 

ñẳng không thực sự trên R. Tất cả các quan hệ tương ñẳng khác gọi 

là thực sự. Họ Cong(R) gồm tất cả các quan hệ tương ñẳng trên R là 

một dàn ñầy ñủ với các phép toán xác ñịnh như sau: 

(1) Nếu Y là một họ khác rỗng các quan hệ tương ñẳng trên R thì 

∧ Y là quan hệ tương ñẳng trên R xác ñịnh bởi ( ) 'r Y r∧  nếu 

và chỉ nếu  r ≡  r’  với mọi quan hệ ≡  trong Y. 

(2) Nếu Y là một họ khác rỗng các quan hệ tương ñẳng trên R thì 

∨ Y là quan hệ tương ñẳng trên R xác ñịnh bởi ( ) 'r Y r∨  nếu 

và chỉ nếu tồn tại các phần tử r = s0, s1,……,sn = r’ của R và 

các phần tử ≡ 1,….,≡ n của Y sao cho si-1 ≡ I si với mọi 

1 i n≤ ≤ . 

1.3.2. Ví dụ  

1.3.3. Định nghĩa 

1.3.4. Ví dụ 

1.3.5. Mệnh ñề 

1.3.6. Mệnh ñề 

   Nếu I là một iñêan cực ñại có tính trừ của một nửa vành giao 

hoán có ñơn vị R thì R/I là một nửa trường. 

Chứng minh 
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  Giả sử 0 / / ( )I a I R I≠ ∈ . Nếu 2a I∈  thì  do tính giao 

hoán 2( )a I⊂  và vì vậy ta có a I∈ , ñiều này mâu thuẫn với cách 

chọn của a. Vì 2 ( )a a∈ nên ( )I I a⊂ +  và do tính cực ñại của I, 

R = I + (a). 

Do ñó tồn tại một phần tử b của I và một phần tử r của R sao cho 1 = 

b + ra và vì vậy1/I = ra/I = (r/I)(a/I). Vậy / ( / )a I U R I∈ , ñiều này 

chứng minh R/I là một nửa trường. 

1.3.7. Mệnh ñề 

1.3.8. Hệ quả 

1.3.9.  Mệnh ñề 

1.3.10.  Mệnh ñề 

1.3.11. Chú ý 

1.4. Đồng cấu nửa vành 

1.4.1. Định nghĩa 

  Cho R và S là các nửa vành có ñơn vị. Ánh xạ : R Sγ →  

ñược gọi là một ñồng cấu nửa vành có ñơn vị nếu thoả mãn: 

(1) (0 ) 0R Sγ = ; 

(2) (1 ) 1R Sγ = ; 

(3) ( ') ( ) ( ')r r r rγ γ γ+ = +  và ( ') ( ) ( ')rr r rγ γ γ=  với mọi 

, 'r r R∈ . 

1.4.2. Ví dụ   

1.4.3. Định nghĩa 

1.4.4. Ví dụ  

1.4.5. Định nghĩa 

1.4.6. Mệnh ñề 

  Nếu : R Sγ →  là một ñồng cấu nửa vành có ñơn vị thì 

( ( )) ( )comp R comp Sγ ⊂ . 

Chứng minh 
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 Nếu a∈comp(R) thì ( ) ( ) ( ) (1 ) 1R Sa a a aγ γ γ γ⊥ ⊥+ = + = = , trong 

khi ( ) ( ) ( ) (0 ) 0R Sa a aaγ γ γ γ⊥ ⊥= = =  và tương tự ( ) ( ) 0a aγ γ ⊥ = . 

Vậy ( )aγ  có bù với ( ) ( )a aγ γ⊥ ⊥= . 

1.4.7. Định nghĩa 

1.4.8. Mệnh ñề 

1.4.9. Chú ý 

1.4.10. Mệnh ñề  

 Nếu I là một iñêan trái của một nửa vành có ñơn vị không là không 

ñiểm R thì { ( ) ( ) | , }I a b a b Iν ν∆ = − ∈  là một iñêan trái của R∆ . 

Chứng minh 

 Nếu a, a’, b, b’ I∈  thì [ ( ) ( )] + [ ( ') ( ')] =a b a bν ν ν ν− −  

( ') ( ')a a b b Iν ν ∆+ − + ∈ . Vậy I ∆  là một iñêan trái của  R∆ . 

Rõ ràng từ việc xây dựng ở trên, ta thấy rằng I ∆  là iñêan trái nhỏ 

nhất của R∆ chứa ( )Iν . 

1.4.11. Mệnh ñề 

1.4.12. Chú ý 

1.4.13. Mệnh ñề 

1.4.14. Mệnh ñề 

1.4.15. Chú ý 

1.4.16. Mệnh ñề 

1.4.17. Mệnh ñề  

1.4.18. Mệnh ñề 

1.4.19. Mệnh ñề 

1.4.20. Mệnh ñề 

1.4.21.Định nghĩa 

1.4.22. Mệnh ñề 
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(1)( ') ( ' );

(2) ( ') ';

(3)( ') ' ;

(4)1 ;

(5) 0 0 0 .
R

M M R

rr m r r m

r m m rm rm

r r m rm r m

m m

r m

=
+ = +

+ = +
=
= =

Chương 2 

NỬA MÔĐUN TRÊN NỬA VÀNH CÓ ĐƠN VỊ 

2.1. Khái niệm nửa môñun và nửa môñun con 

2.1.1. Định nghĩa 

 Cho R là một nửa vành có ñơn vị. Một R-nửa môñun trái là 

một vị nhóm giao hoán (M,+) với phần tử không là 0M cùng với một 

ánh xạ R M M× → , ký hiệu ( , )r m rma , gọi là phép nhân vô 

hướng, thoả mãn các ñiều kiện sau ñây ñối với mọi , 'r r R∈  và mọi 

, 'm m M∈ : 

 

 

 

 

 

Nửa môñun phải ñược ñịnh nghĩa tương tự. 

2.1.2. Định nghĩa 

2.1.3. Định nghĩa 

2.1.4. Định nghĩa 
Một tập con khác rỗng N của một R-nửa môñun trái M là nửa 

môñun con của M nếu và chỉ nếu N ñóng với phép cộng và phép 

nhân vô hướng, ñiều này kéo theo 0M N∈ . Nửa môñun con của nửa 

môñun phải và song nửa môñun con ñược ñịnh nghĩa tương tự. 

  Chẳng hạn, nếu A là một tập con khác rỗng của R-nửa môñun 

trái M  và nếu ( )I lideal R∈  (I là một iñêan trái của R) thì tập hợp IA 

gồm  tất cả các tổng hữu hạn có dạng 1 1 ... , ,k k i ir m r m r I m M+ + ∈ ∈  

là một nửa môñun con của M.  

Ký hiệu ssm(M) là họ gồm tất cả các nửa môñun con của R-
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(1) ( : ) ( : );

(2)( ' : ) ( : ) ( ' : );

A B N B N A

N N A N A N A

⊆ ⇒ ⊆
∩ = ∩

nửa môñun trái  M . Một nửa môñun con cực tiểu của M  ñược gọi là 

một nguyên tố của ssm(M). 

Nếu ( )N ssm M∈  và ( )a C R∈  thì { | )aN an n N= ∈  cũng là 

một nửa môñun con của M. Ngoài ra, nếu , ( )a b C R∈  và 

, ' ( )N N ssm M∈  ta có a(N +N’) = aN + aN’ và a(bN) = (ab)N. Vì 

vậy ssm(M) là một C(R) nửa môñun trái của chính nó.   

Chú ý rằng nếu N là một  nửa môñun con của R-nửa môñun 

trái M và nếu m M∈ thì  tập hợp ( : ) { | )N m a R am N= ∈ ∈  là một 

iñêan trái của R.  

Tổng quát nếu A là tập con khác rỗng của M ta ký hiệu 

( : ) {( : ) | )N A N m m A= ∩ ∈  và tập này cũng là một iñêan trái vì giao 

một họ tuỳ ý các iñêan trái là iñêan trái. Theo quy ước thông thường 

này, ta viết (0:A) thay ({0},A).  

2.1.5. Mệnh ñề 

Nếu N và N’ là hai  nửa môñun con của R- nửa môñun trái 

M và nếu A, B là tập con khác rỗng của M thì 

 

 

(3)( : ) ( : ) ( : )N A N B N A B∩ ⊆ + , ñẳng thức xảy ra khi 0M A B∈ ∩ . 

Chứng minh 

(1) Theo ñịnh nghĩa 

(2) Nếu r R∈  thì ( ' : )r N N A∈ ∩  

'rm N N m A⇔ ∈ ∩ ∀ ∈  

rm N⇔ ∈ và 'rm N m A∈ ∀ ∈  

( : ) ( ' : )r N A N A⇔ ∈ ∩ . 
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(3) Nếu ( : ) ( : )r N A N B∈ ∩  thì ( ') , 'r m m N m A m B+ ∈ ∀ ∈ ∈  

suy ra ( : )r N A B∈ + . Ngược lại, nếu 0M A B∈ ∩ thì 

A B A B∪ ⊆ +  và vì vậy ta có bao hàm nghịch ñảo. 

Nếu : R Sγ →  là ñồng cấu nửa vành có ñơn vị và nếu M là S-

nửa môñun trái thì nó cũng là một R-nửa môñun trái chính tắc 

với phép nhân vô hướng ñược ñịnh nghĩa 

( ) ,rm r m r R m Mγ= ∀ ∈ ∈ . Trường hợp ñặc biệt, nếu M là S-

nửa môñun trái thì M là R-nửa môñun trái với mọi nửa vành con 

có ñơn vị R của S. 

2.1.6. Chú ý 

2.1.7. Ví dụ 

2.1.8. Định nghĩa 

2.1.9. Định nghĩa 

2.1.10. Ví dụ 

2.1.11. Định nghĩa 

2.1.12.Mệnh ñề 

2.1.13. Đinh nghĩa 

2.1.14. Mệnh ñề 

2.1.15. Mệnh ñề 
Nếu I là một iñêan của một nửa vành có ñơn vị R và M 

là một R- nửa môñun trái thì { | Im {0 }}MN m M= ∈ =  là 

một môñun con có tính trừ của M.  

Chứng minh 

Rõ ràng N là một môñun con của M. Nếu , 'm m M∈  

thoả ñiều kiện m, m + m’ thuộc N thì với mỗi r I∈  ta có 0 = 

r(m + m’) = rm + rm’ = rm’,  vậy 'm N∈ . Do ñó N có tính trừ. 
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2.1.16. Mệnh ñề 

2.2. Đồng cấu nửa môñun  

2.2.1. Định nghĩa 
Cho R là một nửa vành có ñơn vị và M, N là các R-nửa 

môñun trái. Ánh xạ : M Nα →  ñược gọi là một ñồng cấu nửa 

môñun hay R-ñồng cấu nếu và chỉ nếu các ñiều kiện sau ñược 

thoả mãn: 

(1) ( ') ' , , 'm m m m m m Mα α α+ = + ∀ ∈ ; 

(2) ( ) ( ) ,rm r m m M r Rα α= ∀ ∈ ∈  

Hạt nhân của α  là 1er( ) {0 }Nk α α −= . Đây là một nửa môñun con có 

tính trừ của M. Tập { | }M m m Mα α= ∈  là một nửa môñun con của 

M. Đồng cấu của  nửa mô ñun phải và của song mô ñun ñược xác 

ñịnh tương tự nhưng ñược viết thành tác ñộng bên trái. 

 Một ñồng cấu ñơn ánh (t.ư. toàn ánh, song ánh) ñược gọi là 

một ñơn cấu (t.ư. toàn cấu, ñẳng cấu). 

2.2.2. Chú ý 

2.2.3. Ví dụ 
1) Nếu M là một R-nửa môñun trái sinh ra bởi tập con A thì 

ta có một R-toàn cấu 
( )AR M→  xác ñịnh bởi 

{ ( ) | supp( )}f f m m m f∈∑a . Đặc biệt ta luôn có một R-

toàn cấu từ R(M) ñến M. 

3) Cho M là một � -nửa môñun trái ( [ ], )t +�  và N là một � -nửa 

môñun trái ( { },max)∪ −∞�  trong ñó phép nhân vô hướng ñược 
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xác ñịnh i ⋅n = −∞ nếu i = 0 và i ⋅n =n trong trường hợp còn lại. Khi 

ñó ánh xạ : M Nα → xác ñịnh bởi : ( ) deg( )p t pα a  là � -

toàn cấu với hạt nhân {0}.  

2.2.4. Chú ý 

2.2.5. Mệnh ñề 
Nếu R là một nửa vành có ñơn vị và M≠ {0} là một R-nửa 

môñun trái thì S= EndR(M) là một nửa vành có ñơn vị và M là một 

(R,S)-song nửa môñun. 

Chứng minh 

 Dễ chứng minh S là một nửa vành có ñơn vị với ñơn vị của 

phép cộng  cho bởi ma 0 và ñơn vị của phép nhân là ánh xạ ñồng 

nhất mam , khi ñó S là một (R,S)-song  nửa môñun. 

2.2.6. Ví dụ 

2.3. Quan hệ tương ñẳng và nửa môñun thương 

2.3.1. Định nghĩa 
Cho R là một nửa vành có ñơn vị và M là một R-nửa môñun 

trái. Một quan hệ tương ñương ≡  trong M ñược gọi là một quan hệ 

R-tương ñẳng  nếu và chỉ nếu  m ≡  m’ và n ≡  n’ trong M  kéo theo 

m + n ≡  m’ +n’  và rm ≡  rm’ r R∀ ∈ . Ký hiệu R-Cong(M) là tập 

hợp tất cả các quan hệ R-tương ñẳng trên  M. Tập này khác  rỗng vì 

nó chứa R-tương ñẳng tầm thường t≡ xác ñịnh bởi m t≡ m’ nếu và 

chỉ nếu m = m’ và R-tương ñẳng phổ dụng u≡  xác ñịnh bởi m u≡ m’ 

, 'm m M∀ ∈ . Nếu {0 }MM ≠  và R-Cong(M) chỉ có hai quan hệ 

R-tương ñẳng là tầm thường và phổ dụng của M ñược gọi  là  một R-
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nửa môñun ñơn. Ngoài ra, R-Cong(M)  ñược sắp thứ tự bộ phận bởi 

quan hệ [ ]≤  xác ñịnh bởi ≡ [ ]≤ ≡ ’ nếu và chỉ nếu  m≡m’ kéo 

theo m≡ ’m’. Rõ ràng t≡ [ ]≤ ≡ [ ]≤ u≡  với mọi quan hệ R-tương 

ñẳng ≡  trong  R-Cong(M). 

Nếu W là một tập con khác rỗng của R-Cong(M) thì quan hệ 

≡  trên M xác ñịnh bởi m ≡  m’ nếu và chỉ nếu  m≡ ’m’  với mỗi  ≡ ’  

trong W cũng là một quan hệ R-tương ñẳng trên M và ≡ ’’ [ ]≤ ≡ ’  

với mỗi ≡ ’  trong W nếu và chỉ nếu  ≡ ’’ [ ]≤ ≡ . Vì vậy R-Cong(M) 

là một dàn ñầy ñủ. Nếu , 'm m M∈  ta sẽ ký hiệu phần tử nhỏ nhất 

duy nhất �  của R-Cong(M) thỏa mãn m� m’ là ≡ (m,m’) 

Nếu ≡ thuộc R-Cong(M) với một R- nửa môñun trái nào ñó 

và nếu ( )a C R∈  thì ta có thể ñịnh nghĩa một quan hệ 
a≡  trên M 

bởi ma =m’ nếu và chỉ nếu  am=am’. Dễ dàng kiểm tra ñược ñây là 

một quan hệ R-tương ñẳng và làm cho (R-Cong(M),∨ ) trở thành 

một C(R)- nửa môñun . 

Nếu N là một  nửa môñun con của R- nửa môñun trái M và 

nếu ≡ thuộc R-Cong(M)  thì hạn chế của ≡về N là một quan hệ R-

tương ñẳng trên N. Vì vậy ta có một ánh xạ chính tắc từ R-Cong(M) 

ñến R-Cong(N) cho bởi hạn chế. Nếu � là một quan hệ R-tương 

ñẳng trên N thì tồn tại một quan hệ R-tương ñẳng cực ñại duy nhất 

trên M sao cho hạn chế về N là � . 

2.3.2. Định nghĩa 
Cho R là một R- nửa mô un trái và ≡  là một quan hệ  R- tương ñẳng 

trên M và với mỗi m thuộc M, cho m/≡  là lớp tương ñương của m 



 19 

theo quan hệ này. Tập M/ ≡  ={m/ ≡ | m M∈ } với phép cộng và 

phép nhân vô hướng ñược xác ñịnh bởi m/≡  + n/≡  = (m + n/≡  và 

r(m/≡ ) = (rm)/ ≡  ,m n M∀ ∈ và r R∀ ∈ . Thì M/ ≡  là một R- 

nửa môñun trái gọi là  nửa môñun thương của M bởi ≡ . Hơn nữa, ta 

có một R-toàn cấu /M M→ ≡  xác ñịnh bởi /m m ≡a .  

 Cho N là một  nửa môñun con của M, ≡  là một quan hệ R-

tương ñẳng trên M và hạn chế của nó về N là � . Khi ñó ta có một R-

ñơn cấu N/� → M/ ≡  xác ñịnh bởi n/ n/ ≡�a . Đặc biệt, nếu 

hạn chế của ≡  về N là tầm thường thì ánh xạ N→ M/ ≡  cho bởi 

n/n ≡a  là ñơn cấu. 

 Nếu �  là một quan hệ R-tương ñẳng trên M/≡  thì �  xác 

ñịnh một quan hệ 
∗

�  trên M bởi m
∗

� m’ nếu và chỉ nếu m/≡  

� m’/ ≡  . Rõ ràng 
∗

�  là một quan hệ R-tương ñẳng trên M thỏa 

∗
� [ ]≥ ≡ . Ngoài ra, ánh xạ 

∗
�a�  là một ñồng cấu dàn ñầy ñủ 

từ R-Cong(M/≡ ) ñến R-Cong(M). 

 

2.3.3. Ví dụ 

2.3.4. Định nghĩa 

2.3.5. Ví dụ 

2.3.6. Định nghĩa 

2.3.7. Mệnh ñề 

2.3.8. Mệnh ñề  

2.3.9. Mệnh ñề  

2.3.10. Mệnh ñề 
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2.3.11. Mệnh ñề 

2.3.12. Định nghĩa 

2.3.13. Hệ quả 

2.3.14. Hệ quả 

2.3.15. Mệnh ñề 

2.3.16. Định nghĩa 

2.3.17. Mệnh ñề 

2.3.18. Mệnh ñề 

2.3.19. Mệnh ñề 

2.4. Nửa môñun tự do, xạ ảnh và nội xạ 

2.4.1. Định nghĩa 

2.4.2. Ví dụ 

2.4.3. Định nghĩa 
 Một R-nửa môñun trái có một cơ sở trên R ñược gọi là R-nửa 

môñun tự do. Nếu R là một vành có ñơn vị và M là một R-môñun 

trái, ñiều này quy về  ñịnh nghĩa thông thường của một môñun tự do. 

Không phải mọi môñun trên vành có ñơn vị là tự do nên không phải 

mọi nửa môñun trên nửa vành có ñơn vị  là tự do. Như là hệ quả của 

ñịnh nghĩa ta lưu ý rằng mọi R-nửa môñun trái tự do là R-ñẳng cấu 

tới R(A) với A khác rỗng thích hợp nào ñó. 

2.4.4. Mệnh ñề 
 Nếu R là một nửa vành có ñơn vị và M là một R- nửa môñun 

trái thì tồn tại một R-nửa môñun tự do N và một R-toàn cấu từ N ñến 

M.  

Chứng minh 

  Cho M là một R-nửa môñun trái, kết quả hiển nhiên trong 

trường hợp M = {0} , giả sử  M ≠ {0}. Cho M’ = M\{0}  và N = R(M’). 
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Cho : N Mα →  là hàm ñược xác ñịnh 

: { ( ) ( )}f f m m supp fα ∈∑a . Rõ ràng ñây là R-toàn cấu. 

2.4.5. Mệnh ñề 

2.4.6. Định nghĩa 
Một R-nửa môñun trái P ñược gọi là xạ ảnh nếu và chỉ nếu  các ñiều 

kiện sau thoả: 

(1) Nếu : M Nϕ →  là một R-toàn cấu của R-nửa môñun trái 

và nếu : P Nα →  là một R-ñồng cấu thì tồn tại một R-

ñồng cấu : P Mβ → thoả βϕ α= ; 

(2) Nếu : M Nϕ →  là một R-ñồng cấu ổn ñịnh của R-nửa 

môñun trái và nếu , ' :P Mα α →  và R-ñồng cấu thoả 

'αϕ α ϕ=  thì tồn tại các R-ñồng cấu , ' :P Mβ β →  

thoả 'βϕ β ϕ=  và ' 'α β α β+ = + . 

 

2.4.7. Mệnh ñề 

2.4.8. Định nghĩa 

2.4.9. Mệnh ñề 

2.4.10. Hệ quả 

2.4.11. Định nghĩa 
Cho R là một nửa vành có ñơn vị, Một R-nửa môñun trái E ñược gọi 

là nội xạ nếu và chỉ nếu  một R-nửa môñun trái M và một  nửa 

môñun con  N cho trước, một R-ñồng cấu bất kỳ từ N ñến E có thể 

ñược mở rộng tới một R-ñồng cấu từ M ñến E. Nếu R là một vành có 
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ñơn vị thì R-môñun trái bất kỳ ñược chứa trong một  R-môñun trái 

nội xạ. 

2.4.12. Mệnh ñề 
Nếu R là một nửa vành có ñơn vị, nguyên, có tính giản ước ñược, 

không có tổng không thì R- nửa môñun trái nội xạ duy nhất là {0}. 

Chứng minh 

          Cho E là một  nửa môñun trái nội xạ và với e E∈  cho 

:e R Eα →  là R-ñồng cấu xác ñịnh bởi r rea . Theo tính nội 

xạ, tồn tại một R-ñồng cấu :e R Eβ ∆ →  mở rộng eα  (xem chú ý 

1.4.9 về R∆
). Khi ñó ( 1) 1 ( 1) 0 0e e e ee β β β β+ − = + − = =  

và vì vậy e có một nghịch ñảo cộng trong E. Do ñó E là một R-

môñun . 

Bây giờ cho ' { }E E= ∪ ∞ , khi ñó ánh xạ ñơn vị trong E có thể 

ñược mở rộng tới một R-ñồng cấu β  từ E’ ñến E. Đặt u β= ∞ . Ta 

có , ( )e E e u e u e uβ β β β∀ ∈ + = + = + ∞ = ∞ = , ñiều này 

mâu thuẫn với sự kiện u, như thế mọi phần tử của E ñều có phần tử 

nghịch ñảo cộng  ngoại trừ u = 0. Nhưng trong trường hợp này ta 

phải có E = {0}. 

2.4.13. Mệnh ñề 

2.4.14. Mệnh ñề 

 

 

 



 23 

 

KẾT LUẬN 

 
Qua một thời gian tìm hiểu, tiếp cận và nghiên cứu về lý thuyết nửa 

môñun, luận văn ñã hoàn thành và ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu của 

ñề tài với những kết quả cụ thể sau: 

• Tìm hiểu một cách ñầy ñủ và chi tiết các ñặc trưng, tính chất 

cơ bản cũng như các ví dụ minh họa của nửa vành có ñơn vị, 

iñêan, nửa vành thương, ñồng cấu nửa vành có ñơn vị và các 

khái niệm dẫn xuất nhằm làm phong phú lý thuyết nửa vành  

• Tổng quan và hệ thống một cách ñầy ñủ các khái niệm và kết 

quả về nửa môñun trên nửa vành có ñơn vị và ñưa ra nhiều ví 

dụ minh họa ñặc sắc. Cụ thể là: 

- Nửa môñun, nửa môñun con, song nửa môñun; 

- Đồng cấu nửa môñun; 

- Quan hệ tương ñẳng và nửa môñun thương; 

- Nửa môñun tự do, xạ ảnh, và nội xạ. 

 Do hạn chế về mặt thời gian và khuôn khổ luận văn 

ñược ấn ñịnh nên có một số vấn ñề thú vị và hấp dẫn không ñưa vào 

ñược trong luận văn, ñó là vai trò của  nửa môñun xạ ảnh và  nửa 

môñun nội xạ trong ñại số ñồng ñiều. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục 

nghiên cứu phát triển ñề tài theo hướng này. 

 Luận văn này là một tài liệu bổ ích cho bản thân tác 

giả và hy vọng cũng sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những 

ai quan tâm ñến lĩnh vực lý thuyết nửa vành và  nửa môñun. Vì vậy 
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chúng tôi rất mong nhận ñược sự góp ý, nhận xét của các thầy cô và 

ñồng nghiệp. 


