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MỞ ĐẦU
Năm 1940, Baer đã đưa ra và nghiên cứu các nhóm aben chia

được, nghĩa là một nhóm aben G được gọi là chia được nếu nG = G
cho mỗi số nguyên dương n. Các nhóm aben này thực ra là hạng
tử trực tiếp của mọi nhóm aben mở rộng của nó. Kể từ đó, lớp
các nhóm aben chia được này được nghiên cứu bởi nhiều tác giả
dưới nhiều thuật ngữ khác nhau. Thuật ngữ, "nội xạ" lần đầu tiên
nghiên cứu năm 1953 bởi các tác giả Eckmann và Schopf: một R-
môđun phải M được gọi là nội xạ nếu cho mỗi R-môđun phải N và
mỗi đồng cấu f : K →M với K là môđun con của N đều mở rộng
được đến đồng cấu g : N →M . Trong nghiên cứu của Eckmann và
Schopf đã chứng minh rằng tính nội xạ và tính chia được của các
nhóm aben là trùng nhau. Năm 1956 Cartan và Eilenberg đã đưa
ra khái niệm đối ngẫu của khái niệm nội xạ, đó là khái niệm xạ ảnh.
Một R-môđun phải M được gọi là xạ ảnh nếu cho mỗi R-môđun
phải N , mỗi đồng cấu f : M → N/K với K là môđun con của N ,
có thể nâng đến đồng cấu g : M → N . Sau đó, khái niệm tựa nội
xạ được giới thiệu bởi Johnson và Wong như là trường hợp tổng
quát của khái niệm nội xạ, và cũng theo đó khái niệm tựa xạ ảnh
được giới thiệu bởi Wu và Jans. Một số trường hợp tổng quát của
môđun tựa nội xạ đã được đưa ra và nghiên cứu nhiều tác giả. Một
trong những trường hợp tổng quát quan trọng của các vành tựa nội
xạ đã được giới thiệu và nghiên cứu trong một loạt bài báo của Y.
Utumi, ông ấy đã đưa ra một số điều kiện Ci (1 ≤ i ≤ 3). Các điều
kiện này sau đó mở rộng đến các khái niệm môđun tựa liên tục và
môđun liên tục như là các trường hợp tổng quát của môđun tựa nội
xạ bởi Jeremy, Takeuchi và Mohamed và Bouhy. Môđun M được
gọi là thỏa mãn điều kiện C2 nếu bất kỳ A và B là các môđun con
của M với A đẳng cấu với B với B là một hạng tử trực tiếp của M
thì A là một hạng tử trực tiếp của M . Mỗi môđun mà thỏa mãn
điều kiện C2 thì cũng thỏa mãn điều kiện C3, nghĩa là bất kỳ A
và B là các hạng tử trực tiếp của M và A ∩ B = 0 thì A + B là
một hạng tử trực tiếp của M . Một môđun với điều kiện C2 (C3)
được gọi là C2 (C3)-môđun. Lớp các C2-môđun và C3- môđun đã
được nghiên cứu và mở rộng đi kèm với điều kiện C1, nghĩa là mỗi
môđun cốt yếu trong một hạng tử trực tiếp. Các môđun thỏa mãn
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điều kiện C1 còn được gọi là CS (các phần bù là hạng tự trực tiếp).
Các C2- môđun còn được gọi là nội xạ trực tiếp được nghiên cứu
bởi Nicholson và Yousif. Một môđun được gọi là liên tục nếu nó
vừa thỏa mãn điều kiện C1 và C2. Và nó được gọi là tựa liên tục
nếu nó thỏa mãn điều kiện C1 và C3. Môđun liên tục và tựa liên
tục được đối ngẫu bởi Oshiro, Mohamed và Singh. Một môđun M
được gọi là thỏa mãn điều kiện D1 nếu cho mỗi môđun con A của
M , thì tồn tại sự phân tích M = M1 ⊕M2 với M1 là môđun con
của A và A ∩M2 đối cốt yếu trong M . M được gọi là thỏa mãn
điều kiện D2 nếu cho mỗi môđun con A của M với M/A đẳng cấu
với một hạng tử trực tiếp của M , thì A là một hạng tử trực tiếp
của M . M được gọi là thỏa mãn điều kiện D3 nếu bất kỳ A và
B là các hạng tử trực tiếp của M với M = A + B, thì A ∩ B là
một hạng tử trực tiếp của M . Trong trường hợp này, một môđun
thỏa mãn điều kiện Di còn được gọi là các Di- môđun D1- môđun
còn được gọi là môđun nâng theo Oshiro, D2- môđun còn được gọi
là xạ ảnh trực tiếp theo Nicholson và D3- môđun còn được gọi là
∩-xạ ảnh trực tiếp theo Clack, Wisbauer, Lomp, Vanaja. Môđun
được gọi là rời rạc (tựa rời rạc) nếu nó thỏa mãn hai điều kiện D1,
D2 (D1, D3). Môđun được gọi là rời rạc (tựa rời rạc) được đưa ra
bởi Oshiro, Mohamed và Singh dưới các tên gọi đối ngẫu liên tục
(tựa nửa hoàn chỉnh). Hầu hết các nghiên cứu của các C2-môđun
và C3-môđun đi kèm theo với điều kiện C1.
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CHƯƠNG 1

KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

Trong chương này, chúng tôi giới thiệu một số khái niệm cơ
bản liên quan đến nội dung đề tài. Sau đây là một số khái niệm và
kết quả tiêu biểu.

1.1.2 Môđun nội xạ và các trường hợp tổng quát.

Môđun U được gọi là nội xạ theo M (hay U là M -nội xạ)
nếu với mọi đơn cấu ι : N −→M và mọi đồng cấu f : N −→ U đều
tồn tại đồng cấu g : M −→ U sao cho f = g · ι. Môđun U được gọi
là tự nội xạ nếu U là U -nội xạ. Môđun U được gọi là nội xạ nếu
U là M -nội xạ, với mọi M ∈ Mod-R.

Cho môđun M , ta xét các điều kiện sau:

C1 : Với mọi môđun con A của M , thì tồn tại một hạng tử trực
tiếp B của M thỏa mãn A ≤e B.

C2 : Nếu môđun con A của M đẳng cấu với một hạng tử trực tiếp
của M , thì A cũng là một hạng tử trực tiếp của M .

C3 : Nếu A và B là hai hạng tử trực tiếp bất kỳ của M thỏa mãn
A ∩B = 0, thì A⊕B cũng là một hạng tử trực tiếp của M .

Môđun M thỏa mãn điều kiện C1 và C2 được gọi là liên tục,
môđun M được gọi là tựa liên tục nếu nó thỏa mãn điều kiện C1
và C3. Môđun M được gọi là mở rộng (hay còn gọi là CS) nếu nó
thỏa mãn điều kiện C1. Ta có các quan hệ sau:

C2⇒ C3

nội xạ ⇒ liên tục ⇒ tựa liên tục⇒ mở rộng.

Các điều kiện này đối ngẫu với các điều kiện C1, C2 và C3:

(D1) Cho môđun con A củaM , khi đó tồn tại một hạng tử trực tiếp
M1 của M sao cho M = M1⊕M2 và M1 ≤ A, A∩M2 �M2.
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(D2) Cho mọi môđun con A của M mà M/A là đẳng cấu với hạng
tử trực tiếp của M , thì A là hạng tử trực tiếp của M .

(D3) Nếu A và B là hai hạng tử trực tiếp bất kỳ của M thỏa mãn
A+B = M , thì A∩B cũng là một hạng tử trực tiếp của M .

Một môđun M được gọi là rời rạc (tương ứng, tựa rời rạc)
nếu M thỏa mãn (D1) và (D2) (tương ứng, (D1) và (D3)).

1.2 Môđun bất biến đẳng cấu và các khái
niệm liên quan

Định nghĩa 1.2.1. Một môđun con N của M được gọi là môđun
con bất biến hoàn toàn của M nếu α(N) ≤ N với mọi tự đồng cấu
α của M .

Định nghĩa 1.2.2. Một R-môđun phải M được gọi là bất biến
đẳng cấu nếu γ(M) ≤M với mọi tự đẳng cấu γ của E(M).

Định lý 1.2.3. Cho M là một môđun bất biến đẳng cấu. Nếu
End(M) không có ảnh toàn cấu đẳng cấu với F2, thì M là tựa nội
xạ.

Khi R là một vành giao hoán thì ta có kết quả sau

Hệ quả 1.2.4. Cho R là một vành giao hoán không có ảnh toàn
cấu đẳng cấu với F2. Nếu M là một môđun bất biến đẳng cấu thì
M là tựa nội xạ.

Định nghĩa 1.2.5. Hai môđun M và N được gọi là trực giao với
nhau nếu không tồn tại đẳng cấu từ một môđun con của M đến
môđun con của N .
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CHƯƠNG 2

LỚP MÔĐUN TỰA LIÊN TỤC TỔNG QUÁT VÀ
MỘT SỐ LỚP VÀNH LIÊN QUAN

Trong chương này chúng tôi nghiên cứu lớp môđun tựa liên
tục tổng quát. Một số tính chất cơ bản của chúng cũng đã được
nghiên cứu. Đồng thời chúng tôi nêu lên mối liên hệ giữa lớp môđun
tựa liên tục tổng quát và các lớp môđun liên quan. Ngoài ra, đặc
trưng của vành tựa Frobenius thông qua lớp môđun bất biến đẳng
cấu cũng đã được nghiên cứu.

2.1 Lớp môđun bất biến dưới các tự đồng
cấu của bao tổng quát của các môđun

Chúng ta gọi một môđunM là X -bất biến đồng cấu (t.ứ, X - bất
biến đẳng cấu) nếu tồn tại một X -bao u : M → X sao cho với mọi
tự đồng cấu (t.ứ, tự đẳng cấu) g của X, thì tồn tại một tự đồng
cấu f : M →M sao cho uf = gu.

Từ khái niệm trên chúng ta có khái niệm sau

Định nghĩa 2.1.1. ChoM là một R-môđun phải. Chúng ta gọiM
là X -bất biến luỹ đẳng nếu tồn tại một X -bao tổng quát u : M → X
sao cho với mọi tự đồng cấu luỹ đẳng g của X, thì tồn tại một tự
đồng cấu f : M → M sao cho uf = gu; nghĩa là biểu đồ sau giao
hoán:

M X

M X

-upppppppp?f

?

g

-u

Nhận xét 2.1.2. (1) Giả sử M là một môđun X -bất biến luỹ đẳng.
Gọi u : M → X là một đơn cấu X -bao tổng quát và g là một tự
đồng cấu luỹ đẳng của X. Khi đó, tồn tại một tự đồng cấu luỹ đẳng
f của M sao cho uf = gu. Hơn nữa, f là duy nhất, vì u là một đơn
cấu. Vì vậy, chúng ta có thể thiết lập một ánh xạ

∇ : I(X)→ I(M)
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g 7→ f.

giữa tập hợp các tự đồng cấu luỹ đẳng của X và tập hợp các tự
đồng cấu luỹ đẳng của M .

(2) Nếu X là lớp các môđun nội xạ, thì các môđun X -bất biến
luỹ đẳng thực sự là các môđun tựa liên tục.

Ví dụ 2.1.3. (i) Nếu X = Mod−R phạm trù các R-môđun phải,
thì mỗi môđun là X -bất biến luỹ đẳng.

(ii) GọiM là một R-S song môđun sao choM là compact tuyến
tính như R-môđun trái và không tựa liên tục như R-môđun phải
(chẳng hạn, một vành artin trái nhưng không là tựa liên tục phải)
và cho X là lớp các R-môđun phải nội xạ tinh. Khi đó, M là một
R-môđun phải nội xạ tinh và vì vậy nó là môđun . Điều này chứng
tỏ, tồn tại một môđun X -bất biến luỹ đẳng mà không là tựa liên
tục.

(iii) Cho R là một vành địa phương và X là lớp các R-môđun
phải đối xoắn (cotorsion). Khi đó, bao đối xoắn của các R-môđun
phải chính quy là không phân tích và vì vậy, rõ ràng R là môđun
X -bất biến luỹ đẳng. Tuy nhiên, R không nhất thiết là vành đối
xoắn phải.

(iv) Cho R là một vành và

X = {X nội xạ | Im(f) là trực giao với Ker(f), ∀f = f2 ∈ End(X)}.

Đặc biệt, chúng ta có thể chọn

X = {X là các môđun đều nội xạ không suy biến}.

Khi đó, một R-môđun phải M là X -bất biến luỹ đẳng nếu và chỉ
nếu M là TS-môđun với điều kiện T3.

Định nghĩa 2.1.4. Cho M là một R-môđun phải. Chúng ta gọi
M là X -bất biến mở rộng (hay X -mở rộng) nếu tồn tại một X -bao
tổng quát u : M → X sao cho với mỗi luỹ đẳng g ∈ End(X), thì
tồn tại một luỹ đẳng f : M → M sao cho g(X) ∩ u(M) = uf(M).
Trong trường hợp này, chúng ta có uf = guf ; nghĩa là biểu đồ sau
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giao hoán
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Trước hết chúng ta có kết quả sau:

Mệnh đề 2.1.5. Cho u : M → X là một đơn cấu X -bao tổng quát.
Nếu M là môđun X -bất biến luỹ đẳng thì M là X -bất biến mở rộng.

Bổ đề 2.1.6. Cho M là một môđun và N là một hạng tử trực tiếp
của M .

1. NếuM là một môđun X -bất biến luỹ đẳng và N có một X -bao
tổng quát thì N cũng là một môđun X -bất biến lũy đẳng.

2. Nếu M là một môđun X -bất biến ở rộng và N có một X -bao
tổng quát và bất biến dưới tất cả các tự đồng cấu lũy đẳng của
M thì N cũng là một môđun X -bất biến ở rộng.

Định lý 2.1.7. Giả sử u : M → X là một đơn cấu X -bao tổng
quát. Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

1. M là môđun X -bất biến lũy đẳng.

2. Nếu X = ⊕IXi thì M = ⊕I(u−1(Xi) ∩M).

3. Nếu X = X1⊕X2 thì M = (u−1(X1)∩M)⊕ (u−1(X2)∩M).

Mệnh đề 2.1.8. Gọi u : M → X là một đơn cấu X -bao tổng quát
với u(M) là cốt yếu trong X. Chúng ta xét các điều kiện sau:

1. M = U ⊕ V với mỗi U, V là các phần bù của nhau.

2. M là môđun X -bất biến lũy đẳng.

Khi đó (1) luôn luôn suy ra (2). Hơn nữa, nếu X là môđun tựa liên
tục thìM cũng là môđun tựa liên tục và chúng ta cũng có (2)⇒ (1).

Hệ quả 2.1.9. ChoM là một R-môđun phải. Khi đó, các điều kiện
sau là tương đương
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1. M là môđun tựa liên tục.

2. M = X ⊕ Y cho mỗi cặp các môđun con phần bù của nhau
X và Y .

3. f(M) ≤M với mỗi phần tử lũy đẳng f ∈ End(E(M)).

4. Cho mỗi sự phân tích E(M) = ⊕i∈ΛEi của E(M) thì chúng
ta được M = ⊕i∈Λ(M ∩ Ei).

Chúng ta lưu ý mỗi môđun con đóng củaM đều có dạng X∩M
với X là một hạng tử trực tiếp của E(M) nào đó. Từ lưu ý này,
chúng ta sẽ khái niệm sau:

Định nghĩa 2.1.10. Gọi u : M → X là một X -bao tổng quát và A
là một môđun con của M . A được gọi là X -đóng trong M nếu tồn
tại một tự đồng cấu lũy đẳng g của X sao cho A = u−1(g(X))∩M .

Định lý 2.1.11. Giả sử u : M → X là một đơn cấu X -bao tổng
quát. Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

1. M là một môđun X -bất biến mở rộng.

2. Mỗi môđun con X -đóng của M là một hạng tử trực tiếp của
M .

Chúng ta sẽ một trường hợp đặc biệt của định lý trên với C = I
là lớp các môđun nội xạ, thì ta có hệ quả sau:

Hệ quả 2.1.12. Cho M là một R-môđun phải. Khi đó, các điều
kiện sau là tương đương:

1. M là một môđun mở rộng.

2. Mỗi môđun con đóng của M là một hạng tử trực tiếp của M .

Tiếp theo chúng ta có một kết quả của lớp môđun X -bất biến
đồng cấu với các môđun X -bất biến đẳng cấu và lũy đẳng.

Định lý 2.1.13. Giả sử u : M → X là một đơn cấu X -bao tổng
quát sao cho End(X) là vành nửa chính quy. Khi đó, các điều kiện
sau là tương đương:

1. M là môđun X -bất biến đồng cấu.

2. M là môđun X -bất biến đẳng cấu và X -bất biến lũy đẳng.
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2.2 Vành tựa Frobenius thông qua tính bất
biến của các tự đồng cấu

Trong phần này chúng ta xét X là lớp các môđun nội xạ. Từ
đó, lớp các môđun X -bất biến đẳng cấu là lớp các môđun bất biến
đẳng cấu và các môđun X -mở rộng là các môđun mở rộng.

Trước hết, chúng ta sẽ nghiên cứu đặc trưng của vành tựa Frobe-
nius thông qua vành X -bất biến mở rộng hai phía.

Bổ đề 2.2.1. Cho R là vành thỏa mãn điều kiện ACC trên các linh
hóa tử phải sao cho Soc(RR) cốt yếu trong RR. Khi đó R là vành
nửa nguyên sơ với J(R) = Z(RR).

Từ bổ đề trên chúng ta có

Định lý 2.2.2. Cho vành R. Khi đó những phát biểu sau là tương
đương:

1. R là vành tựa Frobenius.

2. R là vành X -bất biến mở rộng hai phía, thỏa mãn điều kiện
ACC trên các linh hóa tử phải sao cho Soc(RR) cốt yếu trong
RR.

Hệ quả 2.2.3. Nếu vành R thỏa mãn các điều kiện sau:

1. thỏa mãn điều kiện ACC trên các linh hóa tử phải sao cho
Soc(RR) cốt yếu trong RR;

2. Soc(Re) và Soc(eR) là đơn với mỗi phần tử lũy đẳng địa
phương e ∈ R,

thì R là vành tựa Frobenius.

Hệ quả 2.2.4. Cho vành R. Khi đó những phát biểu sau là tương
đương:

1. R là vành tựa Frobenius.

2. R là vành X -bất biến lũy đẳng hai phía, thỏa mãn điều kiện
ACC trên các linh hóa tử phải sao cho Soc(RR) cốt yếu trong
RR.

9



Một vành R được gọi là X -bất biến đẳng cấu phải nếu RR là
một môđun X -bất biến đẳng cấu. Rõ ràng mọi vành tự nội xạ là
X -bất biến đẳng cấu. Tuy nhiên, chiều ngược lại là không đúng.
Chúng ta có thể xem ví dụ sau:

Ví dụ 2.2.5. Vành

R = {(xn)n ∈
∞∏
n=1

Z2 : hầu hết xn bằng a ∈ Z2 nào đó trừ một số hữu hạn}

là một vành giao hoán X -bất biến đẳng nhưng không tự nội xạ.

Bổ đề 2.2.6. Giả sử R là vành bất biến đẳng cấu phải. Nếu r(x) =
r(y) với x, y ∈ R thì suy ra Rx = Ry.

Tiếp theo chúng ta có đặc trưng của vành bất biến đẳng cấu
phải thông qua điều kiện dây chuyền.

Định lý 2.2.7. Nếu R là vành bất biến đẳng cấu phải và thỏa mãn
điều kiện ACC trên các linh hóa tử phải thì R là vành nửa nguyên
sơ.

Mệnh đề 2.2.8. Cho R là vành nửa hoàn chỉnh. Khi đó, nếu R
là vành NCS phải thì R là vành CS phải; trong trường hợp này, R
cũng là vành X -bất biến mở rộng phải.

Một phần tử lũy đẳng e của R được gọi là lũy đẳng địa phương
nếu End(eR) là một vành địa phương.

Định lý 2.2.9. Cho vành R thỏa mãn điều kiện ACC trên các linh
hóa tử phải. Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

1. R là vành tựa Frobenius.

2. R là vành X -bất biến đẳng cấu phải và mỗi iđêan phải đóng
của R là một linh hóa tử.

3. R là vành X -bất biến đẳng cấu phải và NCS phải.
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4. R là vành X -bất biến đẳng cấu phải và mỗi iđêan phải đơn
cốt yếu trong một hạng tử trực tiếp của RR.

5. R là vành X -bất biến đẳng cấu phải với eR là đều cho mỗi
lũy đẳng địa phương e ∈ R.

Hệ quả 2.2.10. Các điều kiện sau là tương đương với vành R đã
cho:

1. R là vành tựa Frobenius.

2. R là vành X -bất biến đẳng cấu phải và thỏa mãn điều kiện
ACC trên các iđêan phải cốt yếu.

CHƯƠNG 3

LỚP CÁC MÔĐUN TỰA RỜI RẠC TỔNG QUÁT

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu một trường hợp
tổng quát của môđun tựa rời rạc đó là lớp môđun X -đối bất biến
luỹ đẳng. . Một số tính chất và đặc trưng của lớp môđun này đã
được nghiên cứu. Đồng thời đặc trưng của một số lớp vành thông
qua điều kiện đối bất biến luỹ đẳng đã được xem xét.

3.1 Một số tính chất của lớp môđun X -đối
bất biến luỹ đẳng

Định nghĩa 3.1.1. Cho M là một R-môđun phải. Chúng ta gọi
M là môđun X -đối bất biến luỹ đẳng nếu tồn tại một X -phủ tổng
quát p : X →M sao cho với mỗi phần tử luỹ đẳng g ∈ End(X) thì
tồn tại một đồng cấu f : M → M sao cho f ◦ p = p ◦ g; nghĩa là,
biểu đồ sau giao hoán.

X M

X M

-p

?

g

pppppppp?f

-p
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Ví dụ 3.1.2. (i) Nếu X = Mod−R phạm trù các R-môđun phải,
thì mỗi R-môđun phải là X -đối bất biến luỹ đẳng.

(ii) Cho R là một vành hoàn chỉnh phải. Nếu X là lớp các
môđun xạ ảnh thì các môđun X -đối bất biến luỹ đẳng thực sự là
các môđun tựa rời rạc.

Từ định nghĩa trên, chúng ta sẽ nghiên cứu các tính chất của
các môđun X -đối bất biến luỹ đẳng.

Định lý 3.1.3. Cho p : X →M là một toàn cấu X -phủ tổng quát.
Khi đó, M là X -đối bất biến luỹ đẳng nếu và chỉ nếu Ker(p) là bất
biến qua mọi tự đồng cấu luỹ đẳng của X.

Từ kết quả trên chúng ta thu được một kết quả quan trọng liên
quan đến sự phân tích của các môđun X -phủ tổng quát.

Hệ quả 3.1.4. Cho p : X →M là một toàn cấu X -phủ tổng quát.
Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

1. M là một môđun X -đối bất biến luỹ đẳng .

2. Nếu X = ⊕IXi thì Ker(p) = ⊕I(Xi ∩Ker(p)).

3. Nếu X = X1⊕X2 thì Ker(p) = (X1∩Ker(p))⊕(X2∩Ker(p)).

4. Nếu e là một phần tử luỹ đẳng của End(X) thì Ker(p) có sự
phân tích Ker(p) = e(Ker(p))⊕ (1− e)(Ker(p)).

Tiếp theo chúng tôi nghiên cứu tổng trực tiếp của các môđun
X -đối bất biến luỹ đẳng. Tuy nhiên, để nghiên cứu các tính chất
này, chúng tôi đưa ra khái niệm tổng quát của lớp các môđun xạ
ảnh tương hổ nhằm mục đích cho các nghiên cứu trên.

Định nghĩa 3.1.5. ChoM1,M2 là các môđun. Chúng ta gọiM1 là
X -M2-xạ ảnh nếu tồn tại các X -phủ p1 : X1 →M1, p2 : X2 →M2

sao cho mỗi đồng cấu g : X1 → X2 thì tồn tại một đồng cấu
f : M1 →M2 sao cho p2 ◦ g = f ◦ p1.

X1 M1

X2 M2

-p1

?

g

pppppppp?f

-p2
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Nếu M là X -M -xạ ảnh thì M được gọi là X -đối bất biến đồng
cấu.

Mệnh đề 3.1.6. Cho p1 : X1 →M1, p2 : X2 →M2 là các toàn cấu
X -phủ tổng quát. Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

1. M1 là M2-X -xạ ảnh.

2. g(Ker(p1)) ≤ Ker(p2) với mọi g ∈ Hom(X1, X2).

Định lý 3.1.7. Giả sử M = M1 ⊕ M2 sao cho pi : Xi → Mi

(i = 1, 2) và p1 ⊕ p2 : X1 ⊕X2 → M là các X -phủ tổng quát. Nếu
M là môđun X -đối bất biến luỹ đẳng thì Mi là X -Mj-xạ ảnh với
mọi i 6= j.

Hai R-môđun phải M1,M2 được gọi là X -xạ ảnh tương hổ nếu
M1 là X -M2-xạ ảnh và M2 là X -M1-xạ ảnh.

Bổ đề 3.1.8. Cho M1,M2 là các môđun X -xạ ảnh tương hổ và
pi : Xi → Mi là các toàn cấu X -phủ tổng quát (i = 1, 2). Nếu
X1
∼= X2 thì M1

∼= M2.

Bổ đề 3.1.9. Giả sử M = ⊕ni=1Mi là một R-môđun phải và pi :
Xi → Mi là các X -phủ tổng quát (i = 1, 2, . . . n). Khi đó, các điều
kiện sau là tương đương

1. M1 ⊕M2 ⊕ · · · ⊕Mn là X -đối bất biến đồng cấu.

2. Mi và Mj là X -xạ ảnh tương hổ với mỗi i, j ∈ {1, 2, . . . , n}.

Từ kết quả trên chúng ta có các kết quả sau

Hệ quả 3.1.10. Một môđun M là môđun X -đối bất biến đồng cấu
nếu và chỉ nếu Mn là môđun môđun X -đối bất biến đồng cấu.

Hệ quả 3.1.11. M là môđun X -đối bất biến đồng cấu nếu và chỉ
nếu M ⊕M là X -đối bất biến luỹ đẳng .

Một môđun M được gọi là vô hạn hoàn toàn (purely infinite)
nếu M ' M ⊕M . Và M được gọi là hữu hạn trực tiếp (directly
finite) nếu M không đẳng cấu với một hạng tử trực tiếp N nào đó
của M mà N 6= M .
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Mệnh đề 3.1.12. Giả sử M là một môđun X -đối bất biến luỹ
đẳng. Gọi p : X →M là một toàn cấu X -phủ tổng quát. Khi đó

1. M là vô hạn hoàn toàn nếu và chỉ nếu X cũng vậy.

2. Nếu X là hữu hạn trực tiếp thì M cũng vậy.

3. Nếu X là đóng dưới các hạng tử trực tiếp và X không là hữu
hạn trực tiếp thì M có sự phân tích

M = M1 ⊕M2 ⊕M3 với M1 'M2 6= 0.

3.2 Môđun X -đối bất biến nâng

Phần tiếp theo chúng tôi đưa ra khái niệm tổng quát của khái
niệm X -đối bất biến luỹ đẳng và tổng quát hoá của điều kiện D1.

Định nghĩa 3.2.1. Cho M là một R-môđun phải. Chúng ta nói
M là một môđun X -đối bất biến nâng nếu tồn tại một X -phủ tổng
quát p : X → M thoả mãn điều kiện cho mỗi phần tử luỹ đẳng
g ∈ End(X) thì tồn tại một phần tử luỹ đẳng f của End(M) sao
cho g(X) + Ker(p) = p−1(f(M)).

Kết quả sau đây là rõ ràng.

Mệnh đề 3.2.2. Cho p : X → M là một toàn cấu X -phủ tổng
quát. Nếu M là một môđun X -đối bất biến luỹ đẳng thì M là một
môđun X -đối bất biến nâng.

Tiếp theo chúng ta xét các tính chất khác của môđun X -đối bất
biến nâng.

Mệnh đề 3.2.3. Cho M là một R-môđun phải và N là một hạng
tử trực tiếp của M . Nếu M là một môđun X -đối bất biến nâng với
một toàn cấu X -phủ tổng quát p : X →M và N có một X -phủ thì
N cũng là một môđun X -đối bất biến nâng.

Một môđun con N của M được gọi là đối đóng trong M nếu
cho mỗi môđun con thực sự K của N thì tồn tại một môđun con
H của M sao cho N + H = M và K + H 6= M . Một môđun M
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được gọi là phần phụ nếu cho mỗi môđun con N của M thì tồn tại
một môđun con L của M với N + L = M và N ∩ L� L. Từ định
nghĩa của các môđun đối đóng chúng ta có bổ đề sau:

Bổ đề 3.2.4. Gọi f : P → M là một phủ xạ ảnh với P là một
môđun phần phụ và N ≤ M . Khi đó, N là một môđun con đối
đóng của M nếu và chỉ nếu N = f(P ′) với P ′ là một hạng tử nào
đó của P .

Từ kết quả trên chúng ta đi đến khái niệm sau:

Định nghĩa 3.2.5. Gọi p : X → M là một X -phủ tổng quát của
M và A là một môđun con của M . A được gọi là một môđun con
X -đối đóng của M nếu tồn tại một phần tử luỹ đẳng g của X sao
cho A = p(g(X)).

Định lý 3.2.6. Giả sử p : X → M là một toàn cấu X -phủ tổng
quát. Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

1. M là một X -đối bất biến nâng.

2. Mỗi môđun con X -đối đóng của M là một hạng tử trực tiếp
của M .

3.3 Các môđun X -rời rạc
Trong phần phần cuối của chương này, chúng tôi nghiên cứu

khái niệmX -rời rạc và đưa ra đặc trưng chính quy của vành tự
đồng cấu của nó. Hơn nữa, chúng tôi cũng đưa ra các tính chất liên
quan đến lớp môđun này.

Trước hết chúng ta có lưu ý sau:
Cho M là một R-môđun phải với S = End(X) và p : X → M

là một X -phủ tổng quát của M . Khi đó, chúng ta có một đồng cấu
vành Φ : End(M) → S/J(S) xác định bởi Φ(f) = f̄ + J(S) với
f̄ : X → X sao cho p ◦ f̄ = f ◦ p. Đặt ∇(M) = Ker(Φ). Vì vậy,
chúng ta có đơn cấu vành Φ̄ : End(M)/∇(M) → S/J(S). Do đó,
ta có thể đồng nhất End(M)/∇(M) với Im(Φ̄) và chúng ta có thể
giả sử End(M)/∇(M) là một vành con của vành S/J(S).
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Bổ đề 3.3.1. Các điều kiện sau là tương đương với một môđun tựa
rời rạc M với phủ xạ ảnh p : P →M .

1. M là rời rạc.

2. Mỗ toàn cấu đối cốt yếu M →M là một đẳng cấu.

3. Nếu e1, e2 ∈ End(P ), e′1, e
′
2 ∈ End(M) là các luỹ đẳng với

p ◦ ej = e′j ◦ p (j = 1, 2) và các đồng cấu α, α′ sao cho hình
hình sau giao hoán thì α′ là một đẳng cấu nếu bất cứ khi nào
α là đẳng cấu:

e1(P ) e2(P )

e′1(M) e′2(M)

-α

?

p

?

p

-α
′

Từ bổ đề trên, chúng ta gọi một môđun M là X -rời rạc nếu,

1. M là một môđun X -đối bất biến luỹ đẳng.

2. Nếu e1, e2 ∈ End(X), e′1, e
′
2 ∈ End(M) là các luỹ đẳng với

p ◦ ej = e′j ◦ p (j = 1, 2) và các đồng cấu α, α′ sao cho hình
hình sau giao hoán thì α′ là một đẳng cấu nếu bất cứ khi nào
α là đẳng cấu:

e1(X) e2(X)

e′1(M) e′2(M)

-α

?

p

?

p

-α
′

Trong toàn bộ các kết quả của phần sau, X sẽ luôn được ký
hiệu là một môđun đóng dưới đẳng cấu và M là một môđun với
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p : X →M là một toàn cấu X -phủ tổng quát sao cho S = End(X)
là một vành nửa chính quy; nghĩa là S/J(S) là một vành chính quy
và các phần tử luỹ đẳng của S/J(S) nâng được modulo J(S).

Mệnh đề 3.3.2. Giả sử M là một môđun X -đối bất biến luỹ đẳng.
Khi đó, các luỹ đẳng của End(M)/∇(M) nâng được modulo ∇(M).

Từ kết quả trên chúng ta có kết quả chính của phần này:

Định lý 3.3.3. Giả sửM là một môđun X -rời rạc. Khi đó, End(M)
là một vành nửa chính quy và J(End(M)) = ∇(M).

Mệnh đề 3.3.4. Cho M là một môđun X -đối bất biến luỹ đẳng.
Khi đó, M là một môđun X -rời rạc nếu và chỉ nếu ∇(M) =
J(End(M)) và End(M)/∇(M) là chính quy.

Hệ quả 3.3.5. Vành tự đồng cấu của mỗi môđun X -rời rạc không
phân tích được là địa phương.

Một vành R được gọi là vành clean nếu mỗi phần tử x ∈ R đều
có thể viết dưới dạng x = e+ u với e là một phần tử lũy đẳng của
R và u là một phần tử khả nghịch của R. Một R-môđun phải M
được gọi là môđun clean nếu End(M) là một vành clean.

Tiếp theo chúng ta sẽ chứng minh tính chất clean cho các môđun
X -rời rạc. Kết quả sau chúng ta có thể giả sử End(X)/J(End(X))
là một vành nửa chính quy clean.

Định lý 3.3.6. Giả sử p : X → M là một toàn cấu X -phủ tổng
quát. Nếu M là một môđun X -rời rạc thì M là một môđun clean.
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Kết luận

Đề tài bao gồm các kết quả chính sau đây:

1. Đưa ra đặc trưng của các môđun bất biến luỹ đẳng thông qua
bao nội xạ tổng quát không của chúng (Định lý 2.1.7), Định
lý 2.1.11.

2. Đưa ra đặc trưng của các môđun X -mở rộng Định lý 2.1.13.

3. Nghiên cứu đặc trưng của vành tựa Frobenius thông qua điều
kiện X -mở rộng (Định lý 2.2.2).

4. Nghiên cứu đặc trưng của vành tựa Frobenius thông qua điều
kiện bất biến đẳng cấu (Định lý 2.2.9).

5. Đặc trưng của các môđun X -đối bất luỹ đẳng (Định lý 3.1.3).

6. Đặc trưng của các môđun X -đối bất biến nâng (Định lý 3.2.6).

7. Đưa ra đặc trưng quan trọng về tính chính quy của các môđun
X -rời rạc (Định lý 3.3.3).

8. Đưa ra đặc trưng về tính clean của các môđun X -rời rạc (Định
lý 3.3.6).

Đề tài cũng đặt ra một số vấn đề mở: Nghiên cứu các đặc trưng
của vành mà mọi môđun cyclic (iđêan) bất biến luỹ linh. Nghiên
cứu các áp dụng của lớp vành bất biến đẳng cấu đối với lý thuyết
vành tựa-Frobenius. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên
cứu để trả lời các vấn đề nói trên.
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