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Đặc điểm chung của Luận án
1

Tính cấp thiết
Cấu trúc vành chia và các nhóm con trong vành chia cũng như nhóm tuyến tính

trên vành chia là các vấn đề thời sự nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu. Các
nhóm con chuẩn tắc, á chuẩn tắc và nhóm con tối đại trong vành chia được nhiều
nhà toán học trong và ngoài nước bắt đầu nghiên cứu từ hơn 50 năm trước cho đến
nay [2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16–20, 25, 26, 28, 29, 31]. Theo B. Hartley [21], nhóm con H
của nhóm K được gọi là gần á chuẩn tắc trong K nếu tồn tại một họ các nhóm con
H = Hr ≤ Hr−1 ≤ · · · ≤ H1 = K của K sao cho với mỗi 1 < i ≤ r, hoặc Hi chuẩn tắc
trong Hi−1 hoặc Hi có chỉ số hữu hạn trong Hi−1 . Nhóm con gần á chuẩn tắc của nhóm
tuyến tính trên trường đã được nghiên cứu trong [30]. Gần đây, có một số nghiên cứu
về các nhóm con gần á chuẩn tắc trong vành chia và trong nhóm tuyến tính trên vành
chia [5, 7, 8, 11, 15, 27]. Trong luận án, chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu của
chúng tôi về nhóm con gần á chuẩn tắc trong vành chia nói riêng và trong nhóm tuyến
tính trên vành chia nói chung. Các kết quả này đã được chúng tôi công bố trên các
tạp chí quốc tế [7, 8, 11].

2

Mục tiêu
Chúng tôi nghiên cứu điều kiện để một nhóm con gần á chuẩn tắc trong nhóm nhân

của vành chia nằm trong tâm của vành chia. Đồng thời, chúng tôi cũng nghiên cứu
ảnh hưởng của các nhóm con gần á chuẩn tắc đối với cấu trúc vành chia.
2

3

Phương pháp nghiên cứu
Chúng tôi sử dụng những phương pháp của Lý thuyết nhóm kết hợp với những

phương pháp của Lý thuyết vành. Nói riêng, chúng tôi sử dụng những phương pháp
của Lý thuyết nhóm tuyến tính. Từ việc nghiên cứu cấu trúc nhóm nhân của vành
chia chúng tôi suy ra tính chất của vành chia.

4

Kết quả mới
Những kết quả mới chính nhận được:
1. Mọi nhóm con gần á chuẩn tắc giải được địa phương và đại số trên tâm trong

một vành chia đều nằm trong tâm.
2. Giả sử D là một vành chia đại số trên tâm F vô hạn không đếm được và D vô
hạn chiều trên F . Khi đó, mọi nhóm con gần á chuẩn tắc của nhóm tuyến tính tổng
quát trên D thỏa một đồng nhất thức đa thức Laurent suy rộng đều nằm trong F .
3. Mọi vành chia có nhóm nhân chứa một nhóm con gần á chuẩn tắc không nằm
trong tâm thỏa một đồng nhất thức hữu tỉ suy rộng khác không đều hữu hạn tâm.

5

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Kết quả thứ nhất mở rộng một kết quả của B. X. Hải và N. V. Thìn trong [18].

Kết quả thứ hai tổng quát hóa kết quả của L. Makar-Limanov [26] trong trường hợp
tâm của vành chia là một tập hợp vô hạn không đếm được. Kết quả thứ ba tổng quát
kết quả của K. Chiba trong [4]. Từ kết quả này, có thể thu được các kết quả có trước
như của N. Jacobson (1945) [22], M. Mahdavi-Hezavehi et al. (1995) [24], S. Akbari et
al. (1998) [1], M. A. Chebotar et al. (2004) [3].
Kết quả thứ nhất được đăng online trên tạp chí International Journal of Group
Theory (ESCI, Scopus, Q4). Kết quả thứ hai được đăng trên tạp chí International
Electronic Journal of Algebra (ESCI, Scopus, Q3). Kết quả thứ ba được gửi phản biện
3

tại tạp chí thuộc danh mục SCIE.
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Báo cáo kết quả đạt được
Các kết quả chính của luận án đã được thảo luận tại những hội nghị, hội thảo trong

và ngoài nước sau đây:
1. Các buổi seminar chuyên đề tại Bộ môn Đại số, Khoa Toán - Tin học, trường Đại
học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.
2. Hội nghị Đại số - Hình học - Topô, Tuần Châu, Hạ Long 18-21/12/2014.
3. Hội nghị Đại số - Hình học - Topô, Buôn Ma Thuột, Đắk lak 26-30/10/2016.
4. Hội nghị Khoa học lần X, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh
11/11/2016.
5. Hội thảo Đại số - Lý thuyết số và ứng dụng, Trường Đại học Phú Yên, tỉnh Phú
Yên, 10/4/2017.
6. International Conference on Algebra and Geometry ICAG 2017, May 31 – June
01, 2017, Bang-plad, Bangkok, Thailand.
7. Hội nghị Toán học Miền Trung Tây Nguyên lần thứ 2, Trường Đại học Đà Lạt,
Đà Lạt, Lâm Đồng, 09–11/12/2017.
8. Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX, Nha Trang, 14–18/08/2018.
9. Hội nghị Khoa học lần XI, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh
09/11/2018.
10. The Asia-Australia Algebra Conference 2019, Western Sydney University Parramatta City Campus, 21-25 January 2019.
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11. Hội nghị Khoa học Giải tích - Đại số, Trường Đại học Đồng Nai, Tỉnh Đồng Nai,
22/5/2019.
12. Hội nghị Toán học Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 3, Trường Đại học Tây
Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, Daklak, 02–04/09/2019.
13. Hội nghị Đại số - Lý thuyết số - Hình học và tôpô 2019, Trường Cao đẳng Sư
phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, 04 – 06/12/2019.
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Công bố
Các kết quả chính của Luận án đã được công bố trong 03 bài báo. Trong đó, 02 bài

được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ESCI, 01 bài đăng trên trang arXiv.org
dưới dạng tiền ấn phẩm và đã submit cho một tạp chí thuộc danh mục SCIE.
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Nội dung Luận án
Luận án được trình bày thành 4 chương bên cạnh đó còn có các phần như Phần
tổng quan, Kết luận của luận án, Đề xuất của luận án, Tài liệu tham khảo, và Chỉ
mục. Các chương được bố cục như sau.
Chương 1. Kiến thức chuẩn bị
Trong Chương 1, chúng tôi nhắc lại một số kết quả về vành chia. Các kết quả này
chúng tôi sẽ sử dụng trong các chương sau.
Chương 2. Nhóm con gần á chuẩn tắc giải được địa phương trong vành chia
Mục đích chính của chúng tôi trong Chương 2 là chứng minh rằng mọi nhóm con
gần á chuẩn tắc giải được địa phương của nhóm nhân D∗ của vành chia D đại số trên
F đều nằm trong tâm F .
Định lý 2.1 [Luận án, Định lý 2.8]. Cho D là một vành chia tâm F và giả sử N
là một nhóm con gần á chuẩn tắc giải được địa phương của D∗ . Nếu N đại số trên F
thì N nằm trong tâm F .
Kết quả này tổng quát hóa Định lý 2.4 trong [18] và trả lời cho Giả thuyết 1
trong [19] cho trường hợp N là nhóm con gần á chuẩn tắc giải được địa phương đại số
trên tâm F .
Chương 3. Nhóm con gần á chuẩn tắc và nhóm con tối đại trong nhóm
tuyến tính trên vành chia
Trong Chương 3, chúng tôi trình bày các kết quả liên quan đến nhóm con gần á
6

chuẩn tắc và nhóm con tối đại trong nhóm tuyến tính trên vành chia thỏa một đồng
nhất thức đa thức Laurent suy rộng. Giả sử tâm F của vành chia D là một tập hợp
vô hạn không đếm được và D vô hạn chiều trên tâm. Chúng tôi sẽ chứng minh mọi
nhóm con gần á chuẩn tắc của GLn (D) thỏa một đồng nhất thức đa thức Laurent suy
rộng đều nằm trong tâm F . Đây là một kết quả tổng quát hóa kết quả trong [26] cho
trường hợp tâm F là một tập hợp vô hạn không đếm được.
Định lý 3.1 [Luận án, Định lý 3.5]. Cho D là một vành chia có tâm F vô hạn
không đếm được. Giả sử D đại số trên tâm F và [D : F ] = ∞. Nếu N là một nhóm
con gần á chuẩn tắc của GLn (D) thỏa một đồng nhất thức đa thức Laurent suy rộng
khác không f (x1 , . . . , xm ) = 0 trên Mn (D) thì N nằm trong tâm F .
Tiếp theo, chúng tôi nghiên cứu các nhóm con tối đại của GLn (D) thỏa một đồng
nhất thức đa thức Laurent và chứng minh nếu M là một nhóm con tối đại của GLn (D)
thỏa F [M ] đại số trên F thì M bất khả quy tuyệt đối (nghĩa là F [M ] = Mn (D)).
Định lý 3.2 [Luận án, Định lý 3.6]. Cho D là một vành chia có tâm F vô hạn và
[D : F ] = ∞. Giả sử M là một nhóm con tối đại của GLn (D) sao cho F (M ) đại số
trên F . Nếu M thỏa một LPI khác không trên F thì M bất khả quy tuyệt đối.
Chương 4. Nhóm con gần á chuẩn tắc trong vành chia
Trong Chương 4, chúng tôi trình bày các nghiên cứu về nhóm con gần á chuẩn tắc
không nằm trong tâm của nhóm nhân của một vành chia thỏa một đồng nhất thức
hữu tỉ suy rộng. Chúng tôi sẽ chứng minh rằng nếu nhóm nhân D∗ của một vành chia
D chứa một nhóm con gần á chuẩn tắc không nằm trong tâm thỏa một đồng nhất
thức hữu tỉ suy rộng thì D hữu hạn tâm. Kết quả này tổng quát hơn kết quả của K.
Chiba trong [4].
Định lý 4.1 [Luận án, Định lý 4.6]. Cho D là một vành chia có tâm F vô hạn.
Nếu D∗ chứa một nhóm con gần á chuẩn tắc không nằm trong tâm F thỏa một đồng

7

nhất thức hữu tỉ suy rộng khác không thì D hữu hạn tâm.
Hơn nữa, sử dụng kết quả này chúng tôi thu được kết quả về nhóm con gần á chuẩn
tắc thỏa một đồng nhất thức hữu tỉ đại số suy rộng. Chúng tôi chứng minh nếu vành
chia D có tâm vô hạn và D∗ chứa một nhóm con gần á chuẩn tắc không nằm trong
tâm thỏa một đồng nhất thức hữu tỉ đại số suy rộng không tầm thường bậc bị chặn
thì D hữu hạn tâm.
Định lý 4.2 [Luận án, Định lý 4.15]. Cho D là một vành chia có tâm F vô hạn và
N là một nhóm con gần á chuẩn tắc không nằm trong tâm của D∗ . Nếu N thỏa một
đồng nhất thức hữu tỉ đại số suy rộng không tầm thường bậc bị chặn thì D hữu hạn
tâm.
Từ đây chúng tôi suy ra được một số hệ quả tổng quát hóa hoặc tổng quát hóa một
phần các kết quả đã có trong [1, 3].
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Kết luận của luận án
Dưới đây là một số kết quả được rút ra từ luận án.
1. Cho D là một vành chia có tâm F và giả sử N là một nhóm con gần á chuẩn tắc
giải được địa phương của D∗ . Nếu N đại số trên F thì N nằm trong F [Luận án,
Định lý 2.8].
2. Cho D là một vành chia có tâm F vô hạn không đếm được. Giả sử D đại số trên
F và [D : F ] = ∞. Nếu N là một nhóm con gần á chuẩn tắc của GLn (D) thỏa
một đồng nhất thức đa thức Laurent suy rộng thì N nằm trong F [Luận án, Định
lý 3.5].
3. Cho D là một vành chia có tâm F vô hạn và [D : F ] = ∞. Giả sử M là một nhóm
con tối đại của GLn (D) sao cho F (M ) đại số trên F . Nếu M thỏa một đồng nhất
thức đa thức Laurent thì M bất khả quy tuyệt đối [Luận án, Định lý 3.6].
4. Cho D là một vành chia có tâm vô hạn. Nếu D∗ chứa một nhóm con gần á chuẩn
tắc không nằm trong tâm thỏa một đồng nhất thức hữu tỉ suy rộng khác không
thì D hữu hạn tâm [Luận án, Định lý 4.6].
5. Cho D là một vành chia có tâm F vô hạn và [D : F ] = ∞. Cho N là một nhóm
con gần á chuẩn tắc của D∗ không nằm trong F . Giả sử M là một nhóm con tối
đại của N sao cho CD (M ) \ F chứa một phần tử đại số trên F . Nếu M thỏa một
đồng nhất thức đa thức Laurent khác không thì M giao hoán [Luận án, Định
lý 4.8].
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6. Cho D là một vành chia có tâm F vô hạn và giả sử N là một nhóm con gần
á chuẩn tắc của D∗ không nằm trong F . Nếu N thỏa một đồng nhất thức hữu
tỉ đại số suy rộng không tầm thường bậc bị chặn thì D hữu hạn tâm [Luận án,
Định lý 4.15].
7. Cho D là một vành chia có tâm F và giả sử N là một nhóm con gần á chuẩn tắc
của D∗ không nằm trong tâm F . Nếu N đại số trên F bậc bị chặn thì D hữu hạn
tâm [Luận án, Hệ quả 4.17].
8. Cho D là một vành chia có tâm F vô hạn và N là một nhóm con gần á chuẩn
tắc của D∗ không nằm trong F . Nếu xy − yx đại số trên F bậc bị chặn với mọi
x, y ∈ N thì D hữu hạn tâm [Luận án, Hệ quả 4.18].
9. Cho D là một vành chia có tâm F và giả sử N là một nhóm con gần á chuẩn
tắc không giao hoán của D∗ . Nếu xyx−1 y −1 đại số trên F bậc bị chặn với mọi
x, y ∈ N thì D hữu hạn tâm [Luận án, Hệ quả 4.19].
10. Cho D là một vành chia có tâm F và giả sử N là một nhóm con gần á chuẩn tắc
của D∗ không nằm trong F . Nếu char(D) = 0 và tồn tại một phần tử a ∈
/ F sao
cho axa−1 x−1 đại số trên F bậc bị chặn với mọi x ∈ N thì D hữu hạn tâm [Luận
án, Hệ quả 4.20].

10

Đề xuất của luận án
Trong Chương 2, chúng tôi đã chứng minh rằng nếu N là một nhóm con gần á
chuẩn tắc giải được địa phương đại số trên tâm F của vành chia D thì N nằm trong
F . Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu bài toán này trong trường hợp tổng quát.
Bài toán 1. Cho D là một vành chia tâm F . Nếu N là một nhóm con gần á chuẩn
tắc giải được địa phương của D∗ thì N nằm trong F .
Gần đây, B. X. Hải và H. V. Khánh đã đưa ra câu trả lời khẳng định cho Bài toán 1
trong trường hợp vành chia có tâm vô hạn [14]. Tuy nhiên, Bài toán 1 vẫn chưa được
giải quyết trong trường hợp vành chia có tâm hữu hạn.
Trong [23], I. Kaplansky đã chứng minh rằng nếu vành chia D thỏa một đồng nhất
thức đa thức thì D hữu hạn tâm. Sau đó, K. Chiba [4] đã chứng minh rằng D là vành
chia hữu hạn tâm nếu D có tâm vô hạn và D∗ chứa một nhóm con á chuẩn tắc N
không nằm trong tâm của D∗ sao cho N thỏa một đồng nhất thức hữu tỉ suy rộng.
Trong Chương 4, chúng tôi đã chứng minh rằng điều này vẫn đúng nếu N là một nhóm
con gần á chuẩn tắc của D∗ . Trong bài toán sau, chúng tôi dự định sẽ chứng minh điều
tương tự khi N là một nhóm con tựa chuẩn tắc (nhóm con H của một nhóm G được
gọi là tựa chuẩn tắc trong G nếu HK = KH với mọi nhóm con K của G).
Bài toán 2. Cho D là một vành chia có tâm vô hạn. Nếu D∗ chứa một nhóm con tựa
chuẩn tắc không nằm trong tâm thỏa một đồng nhất thức hữu tỉ suy rộng khác không
thì D hữu hạn tâm.
Các bài toán chúng tôi nêu trên là các vấn đề chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu.
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Việc giải quyết các bài toán trên sẽ mang lại các kết quả mới đóng góp vào sự hiểu
biết về cấu trúc vành chia và các nhóm con trong vành chia.
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