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Bevezet®

A dolgozatban gy¶r¶k vizsgálatának egy hasznos eszközér®l lesz szó: egy egységelemes R gy¶r¶höz

el szeretnénk készíteni az ®t tartalmazó, rs−1 alakú elemkb®l álló gy¶r¶t, ahol s az R egy el®re rögzített

S részhalmazából kerül ki. A szakirodalomban többféle elnevezés is el®fordul a különböz® esetekre, mi

egységesen lokalizálásként fogunk hivatkozni rá. A talált gy¶r¶ el®nye, hogy az eredeti gy¶r¶ bizonyos

tulajdonságai teljesen vagy részben meg®rz®dnek a lokalizált gy¶r¶ben is. Például átörökl®dik egy elem

nilpotenciája, de az ideálstruktúrák közt is szoros kapcsolat van, így ez egy sokszor alkalmazható (és

alkalmazott) módszer mind a kommutatív, mind a nemkommutatív algebrában.

Az els® fejezetben kommutatív gy¶r¶ben de�niáljuk és vizsgáljuk a fogalmat a [2] második és

a [11] hatodik fejezete alapján. Ekkor nincs valódi akadálya a konstrukciónak, de jónéhány érdekes

tétel is közvetlen következménye. Többek közt az, hogy kommutatív gy¶r¶k rendelkeznek az invariáns

bázisszám tulajdonságával, azaz rájuk Rn ∼= Rm csak n = m esetén teljesülhet; ehhez az S halmazt

R\0-nak kell de�niálni. Más alkalmazásoknál is speciális tulajdonságú S halmazzal érdemes dolgozni,

például a prímideál komplementerénél vett lokalizálás az algebrai geometria és az algebrai számelmélet

alapvet® módszere. De Hilbert Nullstellensatzának speciális esete is belátható, ha S-t egy rögzített elem

hatványainak de�niáljuk.

A második fejezetben nem tesszük fel a gy¶r¶ kommutativitását, és így több nehézséggel is

szembekerülünk. Ezeket orvosolandó: bizonyos feltételt teljesít® gy¶r¶kre szorítkozunk. Bár szigorúan

véve az itt szerepl® konstrukció általánosítása a kommutatívnak, mégis érdemesebb teljesen külön

tárgyalni a két esetet. Egyrészt lényegesen eltér® a két de�níció motivációja, másrészt az eddigi

a legfontosab speciális eset, a prímideál komplementerénél vett lokalizálás nemkommutatív esetben

általában nem is létezik.

A konstrukció megadható lenne a kommutatív esetben használt ekvivalenciareláció segítségével, de

ez semmit nem mondana a kapott gy¶r¶r®l, vagy a modulusainak struktúrájáról. Ehelyett a [10] könyv

felépítését követjük. Ehhez szükségünk van az injektív burok, illetve modulusok lényeges b®vítéseinek

fogalmára, amik röviden bemutatásra kerülnek ebben a részben.

A harmadik fejezetben a �lehet® legnagyobb� halmaznál vett lokalizáltat nézzük, vagyis S a nem-

nullosztó elemek halmaza. Tehát az itt vizsgált kérdés az, hogy mely gy¶r¶ket tartalmaz egy másik,

kell®en szép struktúrájú gy¶r¶, amiben már minden nem-nullosztó elem invertálható. Alfred W. Goldie

erre adott válasza az els® komoly eredmények egyike volt a nemkommutatív gy¶r¶k vizsgálatában, az

50es években. A bizonyításához felhasználjuk a róla elnevezett dimenzió fogalmát, illetve a prímradikál

alaptulajdonságait. Végül bemutatjuk a tétel néhány hasznos következményét. Ez a fejezet els®sorban

a [4] könyv 5. és 6. fejezetére és a [8] 11. fejezetére támaszkodik.

A dolgozatban minden modulus unitér és általában jobb-modulus, hacsak másképp nem mondjuk.

Emellett az egyszer¶ség kedvéért szinte mindenhol egységelemes gy¶r¶r®l lesz szó, bár a gondolatmenetek

egy része enélkül is m¶ködne. Ez alól kivétel a 3.3 fejezet vége, és a nil részhalmazokról szóló 3.4 alfejezet.
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1. fejezet

Kommutatív lokalizálás

1.1. A konstrukció

Ebben a fejezetben R egységelemes kommutatív gy¶r¶t jelöl, S pedig egy tetsz®leges 0-t elkerül®

multiplikatív részhalmazát (azaz 0 /∈S 3 1 és ha s, t∈S, akkor st∈S). De�niáljuk tehát az S-beli elemek

invertálásával el®álló, megkonstruálandó gy¶r¶t.

1.1.1. De�níció. Az R gy¶r¶ S-nél vett lokalizáltja R [S−1], egy ϕS : R→ R [S−1] homomor�zmussal

együtt, amire a következ®k igazak:

• ϕS(s) egység R [S−1]-ben, minden S 3 s-re.
• R [S−1] minden eleme ϕS(r)ϕS(s)−1 alakba írható, ahol s ∈ S, és r ∈R.
• ker(ϕS) = ass(S).

ahol ass(S)
def
= {x ∈R | ∃s ∈ S, hogy xs= 0}=

⋃
s∈S ann(s) az S asszasszinátora.

1.1.2. Megjegyzés. A ϕS helyett ϕ-t fogunk írni, ha az adott állításban S rögzített.

Általánosabban lehet nem multiplikatív S-re is értelmezni a lokalizáltat. Ekkor a Ŝ = {
∏n
i=1 si|n ∈

∈ N, si ∈ S} halmazzal kell dolgoznunk. A jelölések és a gondolatmenet felesleges bonyolításának

elkerüléséért a továbbiakban mindenhol feltesszük, hogy S multiplikatív.

Az ass(S) természetesen ideál, hiszen ha xs = 0 és yt = 0 (s, t ∈ S, x, y ∈ ass(S)), akkor (x+y)st =
= xst+yts= 0, illetve rxs= 0, ha r ∈R. Speciális esete a továbbiaknak, mikor R integritási tartomány.

Ekkor ass(S) = 0.

Az asszasszinátor de�níciója már mutatja, hogy ki kellett kötnünk, hogy 0/∈S, mert különben ass(S)=

= R, és így a konstrukció - mint látni fogjuk - értelmét vesztené, azonosan nulla lenne. Megjegyezzük

továbbá, hogy ass(S)∩S=∅, hiszen ha u metszet-beli elem, akkor ∃s∈S, su=0∈S, mivel S multiplikatív,

de 0 ∈ S-t kizártuk.

1.1.3. Állítás. Az R [S−1] lokalizált univerzális, abban az értelemben, hogy tetsz®leges ψ : R →
P gy¶r¶homomor�zmus, amire igaz, hogy ψ(s) egység P -ben (s ∈ S), átvezethet® R [S−1]-en, azaz

egyértelm¶en létezik ψ̂ homomor�zmus, amivel a diagram kommutatív:

R

ψ
##F

FF
FF

FF
FF

F
ϕ
// R [S−1]

ψ̂

��

P
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Bizonyítás. Legyen ψ̂(ϕ(r)ϕ(s)−1) = ψ(r)ψ(s)−1. Máshogy nem is de�niálhatnánk, ha azt akarjuk, hogy

ψ̂◦ϕ= ψ legyen, így ψ̂ egyértelm¶, ha jólde�niált.

És valóban jólde�niált, mert ha ϕ(r)ϕ(s)−1 =ϕ(p)ϕ(t)−1, akkor rt−ps∈ ker(ϕ)= ass(S), így létezik

u∈S, hogy rtu=psu. Ebb®l kapjuk ψ(r)ψ(t)ψ(u)=ψ(p)ψ(s)ψ(u), ami egyszer¶síthet® ψ(u)-val. Valamint

ψ̂ gy¶r¶homomor�zmus, mivel ψ és ϕ is az.

1.1.4. Következmény. Ha létezik R [S−1], akkor izomor�zmus erejéig egyértelm¶, az univerzalitása

miatt.

Ha ass(S) 6=0, akkor áttérünk R=R/ass(S)-re illetve S helyett áttérünk az S halmazra, ami S képe

R-ban. De�niáljuk a következ® ekvivalenciarelációt R×S-en:

(r, s)∼ (p, t) ⇐⇒ rt= ps

ahol r, p ∈ R, s, t ∈ S. Ez nyilván re�exív, szimmetrikus reláció, és ass(S) = 0 miatt tranzitív is : Ha

(r, s) ∼ (p, t) ∼ (q, u), akkor rt = ps és pu = qt. Így (ru−qs)t = (rt)u− (qt)s = (ps)u− (pu)s = 0, vagyis

ru−qs ∈ ass(S) = 0.

Így R [S−1]
def
= (R×S)/∼ a következ® m¶veletekkel : (r, s)+(p, t)

def
= (rt+ps, st) és (r, s)(p, t)

def
= (rp, st).

Ezekr®l könnyen belátható, hogy jólde�niált m¶veletek. Például ha (p, t)∼ (p′, t′), azaz pt′−tp′=0, akkor

(rp, st)∼ (rp′, st′), hiszen (pt′− tp′)rs= 0. Az összeadásra hasonlóan belátható.

A szemléletes jelentés miatt az (r, s) helyett az r/s jelölést alkalmazzuk. Ez a kommutatív esetben

nem fog zavart jelenteni.

1.1.5. Állítás. 0/1 az R [S−1] nulleleme, 1/1 az egységeleme. Az így megkonstruált R [S−1] és a ϕ:r 7→r/1
teljesíti a lokalizálás 3 tulajdonságát.

Bizonyítás. Az r/s ·0/1 = 0/s= 0s/s= 0/1, így 0/1 valóban nullelem, hasonlóan r/s ·1/1 = r/s, így 1/1

egységelem. 1/s az inverze az ϕ(s) = s/1-nek. Nyilván R [S−1] minden eleme r/s= ϕ(r)ϕ(s)−1 alakú, és

r/s = 0/1, pontosan akkor ha r = 0 R-ban, azaz r ∈ ass(S), amivel megkaptuk, hogy a magtér valóban

ass(S). Így R [S−1] teljesíti a lokalizálás összes tulajdonságát.

1.1.6. Megjegyzés. Nyilván csinálhattuk volna az asszasszinátorral való kifaktorizálás helyett azt, hogy az

ekvivalenciarelációt a következ®képp de�niáljuk: (r, s)∼ (p, t) ⇐⇒ ∃u∈ S, (rt−ps)u= 0. Ezzel ugyanezt

az eredményt kaptuk volna.

A kifaktorizálás, vagy az ekvivalenciareláció ilyen átalakítása nem elhagyható, ugyanis ha ass(S) 6=0,

akkor az eredeti ∼ nem tranzitív. Például vegyük az R = Z/(6Z)-t, és ebben legyen S
def
= R\(2). Ekkor

(2,1)∼ (0,3)∼ (4,1), de (2,1)� (4,1).

A lokalizált hasonló módon de�niálható lenne R-modulusokra is, de ehelyett az el®bbieket

felhasználva egy ekvivalens de�níciót adunk rá.

1.1.7. De�níció. Az M [S−1]
def
= M⊗R(R [S−1]) R [S−1]-modulus az M R-modulus S(R multiplikatív

részhalmaznál vett lokalizáltját jelöli.

1.1.8. Állítás. assM (S)
def
= {m ∈M | ∃s ∈ S, hogy ms= 0} az M részmodulusa, amely pontosan a

ϕ :M →M [S−1],m 7→m⊗1 homomor�zmus magja.

Bizonyítás. Az assM (S) részmodulussága triviális. Illetve ha m∈ assM (S), akkor m⊗1 =ms⊗s−1 = 0⊗
⊗s−1 = 0, vagyis assM (S) biztosan része a homomor�zmus magjának.

Az állítás másik felét egy M ⊗R [S−1] és egy megfelel® (M ×S)/ ∼ modulus közti izomor�zmus

megadásával látjuk be. Ha (m, s) és (n, t) ∈M ×S, akkor legyen (m, s) ∼ (n, t), ha létezik u ∈ S, hogy
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(mt−ns)u=0. Így a gy¶r¶-lokalizálásnál adott magyarázattal látható, hogy az (m, s)+(n, t)=(mt+ns, st)

összeadással, illetve r/t (m, s) = (rm, st) szorzással egy R [S−1]-modulust kapunk. Szintén rögtön látszik,

hogy az M → (M ×S)/ ∼, m 7→ (m,1) homomor�zmus magja assM (S), hiszen (0,1) ∼ (m, s) pontosan

akkor, ha ∃u ∈ S : (m1−0s)u= 0. Már csak az izomor�zmust kell megadnunk a két modulust közt.

El®ször is vegyük észre, hogy M⊗R [S−1] elemei egytagú tenzorokká alakíthatók. Legyen mi ∈M ,

ri ∈R és si ∈ S minden 1≤ i≤ n ∈ N esetén, ekkor:

n∑
i=1

(
mi⊗

ri
si

)
=

n∑
i=1

(
mi⊗

ri
∏
j 6=i sj∏
j sj

)
=

n∑
i=1

(
miri

∏
j 6=i

sj

)
⊗ 1∏

j

sj
=
( n∑
i=1

miri
∏
j 6=i

sj

)
⊗ 1∏

j

sj

Így egy m⊗ 1
s elem képe legyen (m, s)∈ (M×S)/∼. A m¶veletek de�níciójából látható, hogy ez valóban

szürjektív homomor�zmus, ezért a tenzorszorzás de�níciója miatt M⊗R [S−1] nem lehet ennél �kisebb�.

Viszont �nagyobb� sem, hiszen már beláttuk, hogy assM (S)⊆ ker(ϕ), vagyis izomor�zmust kaptunk.

1.1.9. Példa. :

• Tetsz®leges R integritási tartomány esetén az S=R\0 halmaznál lokalizálva a gy¶r¶ hányadostestét

kapjuk, például Z[x] esetén Q(x)-et.
• Egy prímideál komplementuma is multiplikatív zárt halmaz, így például Z esetén az S = Z\(p)
választással kapjuk az {r/q : p - q}(Q gy¶r¶t.

• A nemtriviális asszasszinátorra egyszer¶ példa az R =K[x, y]/(xy) gy¶r¶ (K tetsz®leges test), és

az S = {xn |n ∈ N} halmaz, amelyekre R [S−1] =K(x), mivel az asszasszinátor tartalmazza y-t.

• De nem minden esetben látszik rögtön ilyen jól, hogy mi történik a lokalizálásnál : Vegyük az R =

=K[x, y]/(y2) gy¶r¶t, aholK tetsz®leges test, és legyen S={a(x)+b(x)y | a(x), b(x)∈K[x], a(x) 6=0}.
Ekkor R [S−1] =K(x)[y]/(y2).

1.2. Tulajdonságok

Ideálok tulajdonságai

Ha kapcsolatot teremtünk R és R [S−1] ideáljai közt, azzal megmutathatjuk, hogy az eredeti gy¶r¶

több tulajdonsága átörökl®dik a lokalizáltra. Ha R-nek csak bizonyos típusú ideáljaira szorítkozunk, akkor

még er®sebb állítás mondható. Ez a megszorítás az ideál prímsége lesz:

1.2.1. De�níció. Egy PCR ideál prímideál, ha tetsz®leges A,BCR és AB⊆P esetén A⊆P vagy B⊆P .

A kommutatív esetben a prímideál ekvivalens jellemzése az is, hogy tetsz®leges 0 6= a, b∈R és ab∈P
esetén a∈P vagy b∈P . Avagy más megfogalmazásban, hogy R/P integritási tartomány. Az ideálok közti

kapcsolatot az alábbi állítás fogja mutatni, amihez el®bb de�niálunk két tartalmazástartó leképezést:

α : {R ideáljai}→ {R [S−1] ideáljai} I 7→ ϕ(I)(R [S−1])

β : {R [S−1] ideáljai}→ {R ideáljai} J 7→ ϕ−1(J)

ahol ϕ a lokalizáló leképezés.

1.2.2. Állítás (lásd: [11], 6.3. fejezet). Legyen ICR, JCR [S−1] valódi ideálok. Ekkor igazak az alábbiak:

1. α(β(J)) = J , speciálisan β injektív.

2. β(α(I)) = {r ∈R | ∃s ∈ S, hogy rs ∈ I} ⊇ I
3. β bijekció R [S−1] ideáljai, és R azon ideáljai közt, amikre (∀s ∈ S) as ∈ I ⇒ a ∈ I.
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4. Ha J prímideál, akkor β(J) is az.

5. Ha I prímideál, és I∩S = ∅, akkor α(I) prímideál.

6. β bijekció R [S−1] prímideáljai, és R-nek az S-t elkerül® prímideáljai közt.

Bizonyítás.

Kibontva a függvények de�nícióit kapjuk, hogy α(β(J))=ϕ(ϕ−1(J))(R [S−1])=JR [S−1]. Ami pedig

maga a J , mivel ideál.

A 2. pontban β(α(I))⊇{r∈R | ∃s∈S, hogy rs∈I}, hiszen (rs/1)(1/s)∈β(α(I)) . A másik irányhoz

legyen a∈β(α(I)), ekkor a/1= b/t∈α(I)⊆R [S−1], ahol b∈ I, t∈S. Azaz létezik u∈S, hogy uta=ub∈ I.
Vagyis a-hoz létezik s= ut, hogy sa ∈ I.

Az el®z® két pont miatt ha I teljesíti az állítás feltételeit, akkor β(α(I)) = I, így β valóban bijekció

(inverze természetesen α megszorítása).

A 4. pontot indirekt látjuk be: ha van a, b ∈ R\β(J), amire ab ∈ β(J), akkor ϕ(a)ϕ(b) = ϕ(ab) ∈
∈ ϕ(β(J))⊆ α(β(J)) = J , tehát J prímsége miatt vagy ϕ(a) ∈ J vagy ϕ(b) ∈ J , ami ellentmond a vagy b

választásának, hiszen így a ∈ ϕ−1(ϕ(a))⊆ β(J), vagy b ∈ ϕ−1(ϕ(b))⊆ β(J)
Az 5. ponthoz el®ször is vegyük észre, hogy az I∩S=∅ feltétel miatt α(I) nem az egész R [S−1] (mert

ha indirekt 1/1= a/s∈ I, akkor megfelel® u∈S esetén 0 6=us=ua∈S∩I). Tegyük fel, hogy (a/s)(b/t)=

=ab/st∈α(I) és indirekt sem a/s /∈α(I) (azaz a/1 /∈α(I)), sem pedig b/t /∈α(I) (azaz b/1 /∈α(I)). Ekkor
ab/1 ∈ α(I), azaz ϕ−1(ab)⊆ β(α(I)), és β(α(I)) = I, mivel I prím és S-t elkerül® (így alkalmazható a 3.

pont). De I prímsége miatt minden a′∈ϕ−1(a)-ra és b′∈ϕ−1(b)-re valamelyik elem I-beli, de semelyik®jük

képe nem α(I)-beli, ami ellentmondás.

Végül az utolsó pont lényegében az el®z® kett® következménye: legyen I prím, így ha rs ∈ I, akkor
r ∈ I (R∩S = ∅ miatt), így a 3. pont miatt β bijekció, és a 4.-5. pont miatt pont a megfelel® ideálok

közt.

1.2.3. Következmény. Ha R Noether-gy¶r¶ (Artin-gy¶r¶), akkor R [S−1] is Noether (Artin).

Bizonyítás. Ha lenne a Noether-(Artin-)tulajdonság feltételének ellentmondó felszálló (leszálló)

ideálsorozat, akkor ezt β-val visszahúzva, mivel β injektív és tartalmazástartó, R-ben is ellentmondanánk

a Noether-(Artin-)tulajdonságnak: fel-(le-)szálló valódi ideálok sorozatát kapnánk.

1.2.4. Megjegyzés. Ez visszafelé nyilván nem igaz, hiszen egy nem Artin vagy nem Noether integritási

tartomány esetén a hányadostest Noether és Artin, hiszen test.

Lokalizálás, mint funktor

Érdemes megvizsgálni nem csak a lokalizált gy¶r¶t illetve modulust, hanem magát a lokalizálást,

mint funktort, mert így bizonyos esetekben könnyebb bizonyításokhoz juthatunk. A kategória és

kovariáns/kontravariáns funktor de�nícióját ismertnek tételezem fel, részletesen lásd: [7], 8.8. fejezet.

1.2.5. Állítás. A lokalizálás egzakt kovariáns funktor az R-modulusok és az R [S−1]-modulusok kategóriái

közt. Azaz ha f :A→B és g :B→ C R-modulushomomor�zmusok, és a

A
f−→B

g−→ C

sorozat egzakt, akkor az fS :A [S−1]→B[S−1], a/s 7→ f(a)/s, illetve hasonlóan a gS indukált leképezéssel

az

A [S−1]
fS−→B [S−1]

gS−→ C [S−1]

R [S−1]-modulusok sorozata is egzakt.
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Bizonyítás. A kovariancia és az fS jólde�niáltsága a de�níciójából nyilvánvaló, hiszen fS = f⊗ idR [S−1].

Az egzaktsághoz elég belátni, hogy rövid egzakt sorozatokat egzaktakba visz. Tekintsük tehát az alábbi

rövid egzakt sorozatot:

0−→A
f−→B

g−→ C −→ 0

A tenzorszorzatról tudjuk, hogy jobbegzakt, tehát az egyetlen dolog, amit be kell látnunk az az, amit az

R [S−1] modulus laposságának neveznek, vagyis hogy A⊗R [S−1]
fS−→B⊗R [S−1] injektív, ha f is az volt.

Indirekt tegyük fel, hogy létezik 0 6= a⊗ 1/s ∈ A⊗R [S−1], hogy fS(a⊗ 1/s) = 0. Az 1.1.8 állítás

bizonyításából látható, hogy elég az ilyen egytagú elemekkel foglalkozni, mert mindegyik ilyen alakra

hozható. Így 0=fS(a⊗1/s)=f(a)⊗1/s, aminek az s-szeresét véve az 1.1.8 állításból kapjuk, hogy f(a)∈
∈assB(S), azaz 0=f(a)s′=f(as′). Mivel f injektív, így as′=0, vagyis a∈assA(S) és 0=a⊗1∈A⊗R [S−1],

szintén az 1.1.8 állítás miatt.

1.2.6. Következmény. A lokalizálás modulusok esetében felcserélhet® a faktorképzéssel, a direktösszeggel

illetve a metszettel. Precízebben:

1. Ha M,N,L jobb R-modulusok N ≤M és L∼=M/N , akkor L [S−1]∼=M [S−1] /N [S−1]

2. Ha I véges halmaz, és Mi (i ∈ I) jobb R-modulusok, akkor (
⊕
i∈I

Mi) [S
−1]∼=

⊕
i∈I

(Mi [S
−1])

3. Ha N1, . . . , Nt ≤M részmodulusok, akkor (
t⋂
i=1

Ni) [S
−1]∼=

t⋂
i=1

(Ni [S
−1])

Bizonyítás.

A megfelel® egzakt sorozatokat felírva fogjuk kapni az állításokat, például:

0
0−→N

id−→M
/N−→ L

0−→ 0

sorozat egzakt, így a lokalizáltja is az, amib®l kapjuk az els® állítást, hiszen egy rövid egzakt sorozat

pontosan azt fejezi ki, hogy L∼=M/N .

A második állítás a tenzorszorzat azon tulajdonságából ered, miszerint (M1⊗RR [S−1])
⊕

(M2⊗
⊗RR [S−1]) = (M1

⊕
M2)⊗R [S−1]. Innen véges I halmazra az állítás indukcióval adódik. Nekünk csak

erre az esetre van szükségünk, de az állítás tetsz®leges számosságú I-re igaz, lásd: [9] XVI. fejezet, 2.2.

állítás.

A harmadik állításhoz nézzük a következ® sorozatot:

0
0−→

t⋂
i=1

Ni
id−→M

/Ni−→
t⊕
i=1

(M/Ni)

Ez egzakt, mert ker(/Ni) =
t⋂
i=1

Ni. Így a lokalizáltja is egzakt, vagyis (
t⋂
i=1

Ni) [S
−1] = ker(f), ahol

f :M [S−1]→
( t⊕
i=1

(M/Ni)
)
[S−1]. Az 1. és 2. pont alapján viszont

( t⊕
i=1

(M/Ni)
)
[S−1]∼=

t⊕
i=1

(
(M/Ni) [S

−1]
)
∼=

t⊕
i=1

(M [S−1])/(Ni [S
−1])

ami miatt (
t⋂
i=1

Ni) [S
−1]∼=

t⋂
i=1

(Ni [S
−1]).

1.2.7. Megjegyzés. Végtelen metszetre ez nem igaz: vegyük a Q[x] gy¶r¶t, és az S =R\0 halmazt. Ekkor

(
⋂
a∈Q

(x−a)) [S−1] 6=
⋂
a∈Q

((x−a) [S−1]), hiszen a bal oldal 0 (csak a 0 polinom t¶nhet el minden pontban),

viszont a jobb oldal Q(x), hiszen a metszet minden egyes tagja (x−a)⊗Q[x]Q(x) =Q(x).
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1.2.8. Következmény. I C R és legyen T az S képe R/I-ben A fenti α függvényt használva:

R [S−1] /α(I)∼= (R/I)[T−1].

Bizonyítás. A lokalizálás 1.1.3 állításban belátott univerzalitása miatt ϕT ◦/I-b®l kapunk egy R [S−1]→
(R/I)[T−1] homomor�zmust, mert S képe invertálható. Ennek magja tartalmazza α(I)-t, felhasználva

hogy I képe nulla R/I-ben és az univerzalitást de�niáló diagram kommutál, tehát valójában egy

R [S−1] /α(I)→ (R/I)[T−1] homomor�zmusról van szó.

Visszafelé: létezik egy R→ R [S−1] /α(I) természetes homomor�zmus (/α(I)◦ϕS), melynek magja

tartalmazza I-t. Ez meghatároz egy R/I-b®l men® homomor�zmust, és az is vilagos, hogy T elemeinek

képe invertálható. Ismét az univerzalitas miatt kapunk egy (R/I)[T−1]→R[S−1]/α(I) homomor�zmust.

Meggondolható, hogy a fent de�niált két homomor�zmus egymás inverze, így izomor�zmusok.

A felsoroltaknak többek közt a Nullstellensatz egyik egyszer¶bb verziója is következménye. Bár

lényegében az alábbi bizonyítás csak a tétel jól ismert bizonyításának átfogalmazása a lokalizáltak

nyelvére. Szükségünk van két ismert állításra, de csak a másodikat bizonyítjuk. Az els®t lásd: [3], 10.6.

1.2.9. Állítás. Ha K ≤ L egy testb®vítés, és L =K[c1, . . . cn], azaz végesssok elem gy¶r¶ként generálja

L-et K felett, akkor a K ≤ L testb®vítés véges.

1.2.10. Állítás. A R
def
= C[x1, . . . xn] gy¶r¶ maximális ideáljai pontosan a (x1−a1, x2−a2, . . . , xn−an)

alakúak, ahol a= (a1, . . . , an) ∈ Cn.

Bizonyítás. A (x1− a1, x2− a2, . . . , xn− an) alakú ideálok nyilván maximálisak, mert a faktoruk test.

Megfordítva, ha M egy maximális ideál, akkor a szerinte vett faktornak részteste C, hiszen a konstansok

mellékosztályai nem eshetnek egybe. De a C ≤ R/M b®vítést az x1+M, . . . xn+M elemek gy¶r¶ként

végesen generálják, így az els® pont szerint a b®vítés véges. Az algebra alaptétele miatt C minden véges

b®vítése önmaga, speciálisan R/M∼=C. Így minden 1≤i≤n-re xi+M∈R/M -ben egybeesik valamelyik ai+

+M -mel, tehátM⊇(x1−a1, x2−a2, . . . , xn−an), ami maximális ideál, vagyis a tartalmazás egyenl®séggel

teljesül.

1.2.11. Tétel. Ha ICR
def
= C[x1, . . . xn], és f ∈ R olyan polinom, ami 0 az összes olyan helyen, ahol I

minden eleme elt¶nik, akkor létezik n ∈ N, hogy fn ∈ I.

Bizonyítás. Tegyük fel indirekt, hogy fn /∈ I minden n∈N-re, és nézzük az S
def
= {1, f, f2, . . . } halmaznál

vett R [f−1] lokalizáltját R-nek. Vegyük észre, hogy mivel R nullosztómentes, így az asszasszinátor 0,

vagyis nem kellett kifaktorizálnunk.

Az α(I), vagyis I képe nem lehet az egész R [f−1], ugyanis ekkor 1 = r/fn ∈ α(I), ahol (r ∈ I),
azaz fn = r ∈ I, ami ellentmondás. Így α(I)CR [f−1] valódi ideál, és Krull tétele alapján létezik egy

α(I)⊆MCR [f−1] maximális ideál. Az 1.2.2 állítás 6. pontja alapján létezik egy P CR prímideál, amire

α(P ) =M . Valamint az el®z® 1.2.8 következmény alapján (R [f−1])/M ∼= (R/P ) [f−1].

A C ≤ (R/P ) [f−1] testb®vítésre alkalmazhatjuk az el®z® 1.2.9 állítást, ugyanis (R/P ) [f−1] ∼=
(R [f−1])/M test (hiszen M maximális ideál), illetve a b®vítés gy¶r¶ként végesen generált, hiszen R

végesen generált algebra C felett, amihez f−1-et hozzávéve (R/P ) [f−1] véges generátorrendszerét kapjuk.

Tehát a b®vítés egy véges testb®vítés.

De C algebrailag zárt, így véges b®vítése maga C, ezért C=R/P = (R/P ) [f−1], amib®l következik,

hogy P maximális ideál R-ben. Viszont P az 1.2.10 állítás miatt csak (x1−a1, x2−a2, . . . , xn−an) alakú
lehet, ahol a=(a1, . . . , an)∈Cn. Ekkor f /∈P ⊇ I, ami ellentmond a feltételünknek, mert így a olyan pont

lenne, amin I minden eleme elt¶nik, de f nem.
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1.3. Invariáns bázisszám

Az alábbiakban R tetsz®leges egységelemes gy¶r¶t jelöl, nem feltétlenül kommutatívat.

1.3.1. De�níció. Ha R integritási tartomány, akkor az S =R\0 halmaznál vett R [S−1] lokalizált az R

gy¶r¶ hányadosteste.

Ez a hányadostest természetesen izomor�a erejéig egyértelm¶ (a lokalizált egyértelm¶ségéb®l

adódóan). Ez a �legkisebb� R-et tartalmazó test, precízebben: minden R-et tartalmazó test tartalmaz

R [S−1]-el izomorf résztestet.

Bevezetünk invariánst - a rangot -, amely megkülönbözteti az R feletti szabad modulusokat, és a

lokalizálás segítségével integritási tartományokra belátjuk, hogy Rm nem izomorf Rn-nel, ha n 6= m.

Ezt nem a lehet® legegyszer¶bben látjuk be, hanem egy javítható formában, ugyanis ez az állítás igaz

kommutatív gy¶r¶kre is.

De ezzel az általánosítás nem ért véget: a kommutativitás helyett más feltétel esetén is belátható,

például az egyoldali Noether-tulajdonság elég. Erre a harmadik fejezetben térünk vissza.

1.3.2. De�níció. F szabad R-modulus, ha létezik ∅ 6=X⊆F , hogy tetsz®leges f :X→A függvényre, - ahol

A tetsz®leges R-modulus - létezik egyértelm¶en f̂ : F → A modulushomomor�zmus, ami f kiterjesztése.

X-et F egy bázisának nevezzük.

Ez ekvivalens azzal, hogy F ∼=
⊕
x∈X

RR, illetve X független generátorrendszer voltával is. Az

ekvivalenciát nem bizonyítjuk. (lásd: [5], 181. o.)

A szabad modulus szerepe többek közt azért fontos, mert ha R egységelemes, akkor minden R-

modulus egy szabad R-modulus homomorf képe. Ez könnyen belátható, de a hely sz¶ke miatt nem

bizonyítjuk (lásd: [5], 182. o.), viszont kés®bb felhasználjuk.

1.3.3. De�níció. Ha tetsz®leges F szabad R-modulus bármely két bázisának azonos a számossága, akkor

azt mondjuk, hogy R-nek van invariáns bázisszáma, avagy R-re teljesül az (IBN) feltétel.

1.3.4. De�níció. Egy (IBN)-t teljesít® R gy¶r¶ feletti F szabad modulus rangja (rkR(F )) a bázisának

elemszáma. A feltétel miatt ez egyértelm¶.

1.3.5. Állítás. F szabad R-modulus, és X végtelen számosságú bázisa, akkor minden bázisának a

számossága azonos.

Bizonyítás. Legyen Y az F egy másik bázisa. Elég belátnunk, hogy |X| ≤ |Y |, mert a szerepek

felcserélésével innen már következik az állítás. Nyilván Y nem lehet véges halmaz, hiszen ekkor X egy

véges részhalmazának generátumában benne van Y és így az egész modulus, vagyis X nem lenne független

(itt kihasználjuk R egységelemességét). Tegyük fel indirekt, hogy |X|> |Y | és |Y | végtelen. Ekkor minden

y ∈Y -hoz létezik egy Xy ⊆X véges részhalmaz, amire igaz, hogy y benne van Xy generátumában. Ekkor

már
⋃
y∈Y

Xy ⊆X is generálja az egész modulust, de |
⋃
y∈Y

Xy| ≤ |Y | ·ℵ0 = |Y |< |X|, így X nem független,

ami ellentmondás.

1.3.6. Megjegyzés. Ferdetest feletti modulusra teljesül az (IBN), hiszen van dimenziója. Ez lényegében

ugyanúgy látható be, mint test feletti vektortérre: ha végtelen a rangja (dimenziója), akkor az el®z®

állítás miatt, ha nem, akkor a kicserélési tétel miatt. (lásd: [5])

1.3.7. Állítás. Ha E és F szabad R-modulusok, és R-re teljesül az (IBN) feltétel, akkor E∼=F , pontosan
akkor, ha rk(E) = rk(F )
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Bizonyítás. A E ∼= F ⇒ rk(E) = rk(F ) irány indirekt látható: ha különböz® a rangjuk, akkor az

izomor�zmussal vissza lehet húzni F bázisát E-be, ami ott is bázis lesz, hiszen az izomor�a megtartja a

függetlenséget és a generátorrendszer tulajdonságot. Így E-nek két különböz® számosságú bázisa lenne,

ami az (IBN) feltétel miatt ellentmondás.

Ha a két rang egyenl®, akkor vegyünk egy X ⊆E és egy Y ⊆F bázist. Mivel egyenl® számosságúak,

létezik köztük bijekció; válasszunk tetsz®legeset. A szabad modulus de�níciójából adódóan ez a bijekció

X→ F és Y →E homomor�zmusként egyértelm¶en terjed ki f :E→ F és g : F →E homomor�zmussá.

Viszont g◦f :E→E helybenhagyja X-et, tehát g◦f = idE , mert X bázis E-ben. Hasonlóan látszik, hogy

f ◦g = idF , amivel egy izomor�zmust kapunk E és F közt.

1.3.8. Állítás. Ha R,P egységelemes gy¶r¶k, f : R→ P nemnulla homomor�zmus, és P -re teljesül az

(IBN) feltétel, akkor R-re is.

Bizonyítás. Tekintsük P -t, mint önmaga feletti balmodulust, és R feletti jobbmodulust a p ·r def= pf(r)

szorzással (így PPR bimodulus is). Indirekt tegyük fel, hogy Rn ∼= Rm izomorf bal R-modulusok. Ezt

balról R felett tenzorszorozva PPR-rel és felhasználva a tenzorszorzás additivitását, valamint a P⊗RR=

=R egyenl®séget (hiszen (p⊗r) = (p ·r⊗1)) kapjuk, hogy

Pn ∼= (P ⊗RR)n ∼= P ⊗RRn ∼= P ⊗RRm ∼= (P ⊗RR)m ∼= Pm

mint P feletti balmodulusok, amely esetben m= n, mivel P -re teljesül az (IBN).

1.3.9. Tétel. Ha D egy ferdetest vagy afölötti teljes mátrixgy¶r¶, akkor D-re teljesül az (IBN). Ebb®l

következ®leg, ha van f :R→D nemnulla homomor�zmus, akkor R-re is teljesül az (IBN).

Bizonyítás. Ha D ferdetest, akkor tudjuk, hogy teljesül rá az (IBN), hiszen az 1.3.6 megjegyzés szerint a

felette lev® szabad modulusoknak van dimenziója. Legyen mostD aK ferdetest feletti l×l-es mátrixgy¶r¶,

és tegyük fel indirekt, hogy Dm ∼=Dn. Mivel Dm a K felett is modulus, így azt kapjuk, hogy (Kl2)m ∼=
Dm ∼=Dn ∼= (Kl2)n, amib®l már n=m következik.

1.3.10. Megjegyzés. Mivel minden integritási tartománynak van hányadosteste, így egy ilyen gy¶r¶nek a

tétel szerint van invariáns bázisszáma.

1.3.11. Következmény. A kommutatív egységelemes gy¶r¶kre teljesül az (IBN).

Bizonyítás. Kommutatív gy¶r¶t egy maximális ideállal kifaktorizálva testet kapunk, aminek már van

invariáns bázisszáma (dimenziója), így az 1.3.8-t felhasználva adódik az állítás.

Látszólag semmi szükségünk nem volt a lokalizálásra, az állítás anélkül is belátható volt integritási

tartományokra is, viszont nemkommutatív esetben szükség van a lokalizálásra, hogy ferdetest feletti

mátrixgy¶r¶be men® homomor�zmust adjunk meg.

1.4. Prímideálnál vett lokalizált

Ebben az alfejezetben R újból egységelemes kommutatív gy¶r¶t jelöl.

A lokalizálás elnevezés az algebrai geometriában gyökeredzik, és eredetileg csak a maximális ideálnál

vett lokalizáltat értették alatta. Vegyük ugyanis a C[x1, . . . , xn] gy¶r¶t. Tudjuk, hogy ennek a maximális

ideáljai megfelelnek Cn pontjainak, azaz (x1 − a1, . . . xn − an) alakúak, ahol a = (a1, . . . , an) ∈ Cn

(lásd: 1.2.10 állítás). Amikor ezt a polinomgy¶r¶t nem egy pontban, hanem egy pont �kipontozott

környezetében� vizsgálták, azaz egy U\a halmazon (ahol U környezete a-nak), akkor bizonyos értelemben
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már lehetett beszélni az a-ban elt¶n® polinomokkal való osztásról. Ennek a precíz megvalósítása a

C[x1, . . . , xn] gy¶r¶ a-nál vett lokalizáltja.
Ez azért hasznos, mert egy ilyen maximális ideál komplementerénél lokalizált gy¶r¶ egyszer¶bb

struktúrájú lehet, mint az eredeti gy¶r¶, ahogy azt a következ®kben is láthatjuk. Mivel minden maximális

ideál prímideál, így - ahol lehetséges - általánosabban, prímideálokra fogalmazzuk meg az állításokat.

1.4.1. De�níció. Legyen P CR prímideál. RP jelöli az R gy¶r¶ P -nél vett lokalizáltját, azaz R [S−1]-t,

ahol S = R\P . Speciálisan ha P maximális ideál, akkor használjuk a maximális ideálnál vett lokalizált

kifejezést is.

1.4.2. Állítás. ass(S) ⊆ P és RP lokális gy¶r¶, azaz egyetlen maximális ideálja van: PP , ami P képe

RP -ben.

Bizonyítás. Ha s ∈ S =R\P , és xs= 0 ∈ P , akkor P prímsége miatt x ∈ P , tehát ass(S)⊆ P .
Az 1.2.2 állítás miatt PP CRP prímideál. Ha lenne olyan ICRP , hogy x/s ∈ I\PP ⊆RP \PP , akkor

x ∈ S, így x/s invertálható RP -ben, ezért I =RP .

1.4.3. Lemma. Legyen M egy R-modulus. M 3 m = 0 pontosan akkor, ha ϕ(m) = 0 minden Q

maximális ideálnál vett lokalizálásnál. Speciálisan M = 0 pontosan akkor, ha minden maximális ideálnál

vett lokalizáltja 0.

Bizonyítás. Adott Q maximális ideálra: MQ 3 ϕQ(m) = 0 ⇐⇒ (ann(m))∩(R\Q) 6= ∅. Illetve

m= 0 ⇐⇒ ann(m) =R ⇐⇒ ann(m)∩(R\I) 6= ∅ (∀ICR)

Hiszen ann(m) is ideál. Viszont � mivel minden ideál része egy maximális ideálnak � a jobb oldalt elég

maximális ideálokra kikötni, amib®l már következik az állítás.

1.4.4. Állítás (lásd: [2], 2.4. fejezet). Ha f :M→N R-modulushomomor�zmus, akkor f pontosan akkor

injektív (szürjektív), ha minden Q maximális ideálra fQ :MQ→NQ injektív (szürjektív).

Bizonyítás. Az 1.2.6/1. állítás miatt (ker(f))Q = ker(fQ). Így ha az el®z® 1.4.3 lemmát alkalmazzuk

ker(f)-re, akkor az állítást kapjuk.

Ha f szürjektív, akkor triviálisan fQ is szürjektív. Visszafelé, ismét az 1.2.6/1. állítás alkalmazásával

kapjuk, hogy az (N/Im(f))Q=NQ/Im(f)Q, ami nulla, mert fQ szürjektív. Így az el®z® lemmával kapjuk,

hogy f is szürjektív.

Ez az állítás mutatja, hogy bizonyíos kérdéseknél elég az eredeti gy¶r¶ helyett csak maximális

ideáloknál vett lokalizáltakat vizsgálni. S®t, mint kés®bb láthatjuk, Artin-modulusok és gy¶r¶k esetében

maga a modulus illetve gy¶r¶ is kifejezhet® a lokalizáltak direktösszegével. Ehhez szükségünk van néhány

de�nícióra.

1.4.5. De�níció. Részmodulusok láncának nevezzük az M0=M,M1,M2, . . . ,Mn modulusok sorozatát,

ha minden 0≤ i≤n−1-re, MiMi+1. n a lánc hossza. A lánc kompozíciólánc, ha Mi/Mi+1 6=0 egyszer¶

modulus, és Mn = 0. De�niáljuk egy M modulus hosszát is : a legrövidebb kompozícióláncának hossza,

illetve ∞, ha nincs kompozíciólánca.

Mivel minden egyszer¶ modulus egy elemmel generálható, így egy adott kompozíciólánchoz, és adott

i-hez létezik P ideál, hogy Mi/Mi+1
∼= R/P . Természetesen P maximális, hiszen a szerinte vett faktor

egyszer¶.

Felhasználva a hálóelméleti Jordan-Dedekind tételt (lásd: [7], 8.6.20. Tétel), belátható, hogy ha egy
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modulusnak van kompozíciólánca, akkor az összes kompozícióláncának hossza egyenl®. Ehhez de�niáljuk

az L hálót úgy, hogy az elemei az M részmodulusai, a rendezés pedig a tartalmazás (avagy ekvivalensen

a �részmodulusnak lenni� reláció), és így + az ∨, a metszet pedig a ∧. Így L moduláris, azaz ha A⊆ C,
akkor (A+B)∩C =A+(B∩C).

1.4.6. Lemma. A Noether- és az Artin-tulajdonság zárt a b®vítésre. Precízebben: Ha N ≤ M R-

modulusok, akkor N és M/N pontosan akkor Noether (Artin), ha M Noether (Artin).

Bizonyítás. Tegyük fel, hogyM Noether. Így N tetsz®leges részmodulus-láncaM -nek is lánca, tehát nem

lehet valódi végtelen felszálló. M/N -nek pedig minden részmodulusa K/N alakú, ahol N ≤K≤M . Ezért

egy felszálló részmodulus-lánca M1/N ≤M2/N ≤ . . . alakú, ami megintcsak nem lehet mindenhol valódi

tartalmazás, mert M Noether.

Megfordítva: tegyük fel, hogy N és M/N Noether, és M1 ≤M2 ≤ . . . felszálló lánca M -nek. Ekkor

Mi∩N ≤N és (Mi+N)/N ≤M/N . Így létezik n ∈ N, hogy ha i≥ n, akkor Mi∩N =Mn∩N és (Mi+

+N)/N = (Mn+N)/N . Ebb®l következik az is, hogy Mi+N =Mn+N , ha i≥ n. Az állítást a fentebb

is említett moduláris azonosság felhasználásával kapjuk:

Mi = (Mi+N)∩Mi = (Mn+N)∩Mi =Mn+(N ∩Mi) =Mn+(N ∩Mn) =Mn

Az Artin-tulajdonságra teljesen analóg gondolatmenet m¶ködik a tartalmazások megfordításával.

1.4.7. Tétel. Ha M egy R-modulus, akkor M -nek pontosan akkor van véges kompozíciólánca, ha Noether

és Artin.

Bizonyítás. Ha M Noether akkor választhatunk egy maximális valódi részmodulust, abban is egy

maximális részmodulust, és így tovább. Az Artin-tulajdonság miatt ezt csak véges sokszor tehetjük meg,

így kapunk egy kompozícióláncot.

Megfordítva: tegyük fel, hogy M -nek van véges kompozíciólánca. A kompozíciólánc faktorai

egyszer¶ek, és nyilván minden egyszer¶ modulus Artin és Noether. Az 1.4.6 lemma szerint az Artin-

illetve a Noether-tulajdonság zárt a b®vítésre, így indukcióval adódik, hogy M -re is teljesülnek.

1.4.8. Megjegyzés. A kés®bbiek miatt érdemes megjegyezni, hogy a lemmában és a tételben nem használjuk

a gy¶r¶ kommutativitását és egységelemességét.

Ha M = RR, akkor a tételben elengedhet® a Noetherség feltétele, ugyanis minden Artin-gy¶r¶

Noether. Bár nem kapcsolódik szorosan a témához, az alábbi bizonyítás rendkívüli ötletessége miatt

belátjuk ezt a tételt egy er®sebb alakjában: ekvivalens feltételt adunk arra, hogy egy kommutatív Noether-

gy¶r¶ mikor Artin. Részletesen lásd: [2], 2.13. Tétel.

1.4.9. Lemma. Egy R Artin-gy¶r¶ben a nulla-ideál végessok maximális ideál szorzata.

Bizonyítás. Indirekt, legyen J 6=0 minimális, azon ideálok közt, amik el®állnak végessok maximális ideál

szorzataként. Ilyen az Artin-tulajdonság miatt létezik. J minimalitása miatt J2 = J , hiszen J2 is el®áll

végessok maximális ideál szorzataként.

Legyen I minimális azon ideálok közt, amik nem annullálják J-t. Mivel R nem annullálja J-t és R

Artin, így I szintén létezik. IJ szintén nem annullálja J-t, mert (IJ)J = IJ2= IJ 6=0, így I minimalitása

miatt IJ = I.

Megintcsak a minimalitása miatt I f®ideál, tehát legyen I =(a). Mivel IJ = I, így létezik b∈J , hogy
ab= a, azaz a(1−b)=0. De b eleme minden maximális ideálnak, mert különben J-t megszorozva ezzel az
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indirekten létez® maximális ideállal ellentmondanánk J minimalitásának. Ezért 1−b nem eleme egyetlen

maximális ideálnak se, hiszen az 1 nem eleme egyetlen valódi ideálnak sem. Ebb®l következik, hogy 1−b
egység, tehát a= 0, azaz J = (a) = 0 kell teljesüljön.

1.4.10. Tétel (Altman-Kleiman, [2], 2.4. fejezet). Az alábbiak ekvivalensek:

i) RR véges hosszú

ii) R Artin-gy¶r¶

iii) R Noether-gy¶r¶, és minden prímideál maximális

Bizonyítás. i) ⇒ ii) Az 1.4.7 állítás ezt (is) mondja.

ii) ⇒ i) Legyen az 1.4.9 lemma szerint 0 =
n∏
i=1

Mi, ahol minden Mi maximális ideál, és tekintsük a

következ® R-modulus láncot:

R⊇M1 ⊇M1M2 ⊇ . . . ⊇M1M2 . . .Mn−1 ⊇M1M2 . . .Mn−1Mn = 0

Ez RR kompozícióláncává b®víthet®, ha belátjuk, hogy Nk
def
=
( k∏
i=1

Mi

)
/
( k+1∏
j=1

Mj

)
véges hosszú. Ez

viszont valóban így van: Nk-n R ugyanúgy hat, mint R/Mk+1, ami test. Ezért Nk vektortér R/Mk+1

felett, és az R szerinti részmodulusok megfelelnek az R/Mk+1 szerinti altereknek. Nk Artin is, hiszen R

is az, és egy Artin vektortér szükségképpen véges dimenziós. Viszont egy véges dimenziós vektortér véges

hosszú, mert egy zászlója (alterek monoton csökken® sorozata) kompozíciólánca is lesz. Tehát minden

k ≤ n-re Nk, és emiatt az egész RR is véges hosszú.

i)+ii) ⇒ iii) Szintén az 1.4.7 állításból tudjuk, hogy R Noether. Be kell még látnunk, hogy minden

P prímideál maximális. Mivel az 1.4.9 lemma miatt P ⊇0=M1M2 . . .Mn, (aholMi-k maximális ideálok),

így létezik i≤ n, hogy P ⊇Mi, mert P prím. De Mi maximális, ezért P =Mi, vagyis P is maximális.

iii) ⇒ i) Ha indirekt R nem véges hosszú, akkor legyen I maximális az olyan ideálok közül, amelyre

R/I nem véges hosszú (ilyen a Noether-tulajdonság miatt van). Belátjuk, hogy I prímideál.

Tegyük fel, hogy ab ∈ I, a /∈ I és indirekt b /∈ I. Nézzük az alábbi egzakt sorozatot:

0−→R/(I : a)
a·−→R/I −→R/(I+(a))−→ 0

ahol (I : a)={r∈R | ar∈I}. Látható, hogy (I :a))I, mivel b /∈I, de ab∈I. I de�níciója miatt R/(I : a)-nak

van véges kompozíciólánca. I+(a) szintén I-t valódi módon tartalmazó ideál, R/(I+(a)) tehát véges

hosszú. Ez a két kompozíciólánc együtt R/I láncát adja (egymás után írva ®ket), ami ellentmondás, így

I prím. A feltétel miatt I maximális ideál is, de így R/I test, ami ellentmond I választásának, miszerint

R/I nem véges hosszú. Ezzel az állítást beláttuk.

A lemmának van egy másik számunkra hasznos következménye is:

1.4.11. Következmény. Ha R Artin, akkor csak véges sok maximális ideálja van.

Bizonyítás. Belátjuk, hogy ha 0 =
n∏
i=1

Mi, ahol az Mi-k maximális ideálok, akkor R minden maximális

ideálja valamelyik Mi kell legyen. Tudjuk, hogy minden maximális ideál prímideál. Mivel M ⊇0=
n∏
i=1

Mi,

így kihasználva M prímségét: M ⊇Mi valamelyik 1≤ i≤ n-re. De Mi maximális, ezért M =Mi.

A korábbiak felhasználásával leírhatunk egy Artin-gy¶r¶t végessok lokalizáltja segítségével. Az

eredmény jelent®sége akkor érthet® meg, ha lefordíthatjuk az algebrai geometria nyelvére: ha egy

algebrailag zárt test feletti polinomgy¶r¶ Artin, akkor a gy¶r¶ megfelel végessok ponton értelmezett

(polinom)függvények algebrájának. Ehhez az átfogalmazáshoz de�niálni kéne az algebrai geometria

alapjainak apparátusát, de a témával szembeni tiszteletlenség lenne ezt mind ide bezsúfolni.



1. FEJEZET. KOMMUTATÍV LOKALIZÁLÁS 14

1.4.12. Tétel. Ha M egy véges hosszú R-modulus, amelynek kompozíciólánca: M =M0 ⊇M1 ⊇ . . . ⊇
⊇Mn = 0, akkor M ∼=

⊕
Pi

MPi , ahol az izomor�zmus a lokalizálások direktösszege és Pi az a maximális

ideál, amire Mi/Mi+1
∼=R/Pi.

Bizonyítás. Az 1.4.3 állítás miatt elég belátni, hogy minden Q maximális ideálnál lokalizálva az

α :M →
⊕
P

MP leképezés izomor�zmus. Vegyük M kompozícióláncának lokalizáltját egy Q maximális

ideálnál :

MQ = (M1)Q ⊇ (M2)Q ⊇ . . .⊇ (Mn)Q = 0

Az Mi/Mi+1 faktor egyszer¶, tehát létezik egy olyan P maximális ideál, hogy Mi/Mi+1
∼=R/P . Így

((Mi)Q)/((Mi+1)Q)∼= (Mi/Mi+1)Q ∼= (R/P )Q ∼= (RQ)/(PQ)

Ha P =Q, akkor QQ maximális ideál RQ-ban, tehát a faktor egyszer¶ modulus. Ha viszont P 6=Q,

akkor PQ =RQ, hiszen létezik x∈ P\Q elem, ami egység lesz RQ-ban. Így (RQ)/(PQ) = (RQ)/(RQ) = 0.

Vagyis a kompozíciólánc tagonkénti lokalizáltjaMQ kompozíciólánca lesz (a fölösleges tagok elhagyásával).

Emellett a kompozíciólánc minden faktora (RQ)/(QQ)-vel izomorf, amib®l az is következik, hogy

(MQ)Q′ = 0, hiszen (MQ)Q′ kompozícióláncának minden tagja

((RQ)/(QQ))Q′ = (RQ)Q′/(QQ)Q′ = (RQ)Q′/(RQ)Q′ = 0

Tekintsük tehát az α :M →
⊕
P

MP homomor�zmust, ahol P befutja azokat a maximális ideálokat,

amelyekhez létezik i, hogy Mi/Mi+1
∼= R/P . Az αQ :MQ → (

⊕
P

MP )Q leképezés izomor�zmus, hiszen

az 1.2.6 illetve az el®z® bekezdés miatt (
⊕
P

MP )Q =
⊕
P

(MP )Q =MQ.

1.4.13. Következmény. Minden R Artin-gy¶r¶ végessok lokális Artin-gy¶r¶ direktszorzata.

Bizonyítás. Az 1.4.10 állítása miatt RR véges hosszú, így az 1.4.12 tétel következményeképp

lokalizáltjainak direkösszege, amelyekb®l az el®z® 1.4.11 következmény miatt csak véges sok van. A

direktösszeadandók is Artin-gy¶r¶k, mert megintcsak R véges hossza miatt a maximális ideálnál vett

lokalizáltjai is véges hosszúak, és használhatjuk az 1.4.10 tételt.

Ez még csak modulusizomor�zmus, de egyrészt a lokalizáltak részmodulusai RR-nek, így részgy¶r¶k

is RR-ben, tehát a direkösszeg gy¶r¶-direktösszeg is. Másrészt ha RR modulusként izomorf gy¶r¶k egy

direktösszegével, mint R modulussal, valamint az izomor�zmus koordinátánként gy¶r¶homomor�zmus,

akkor ez a de�níciók alapján egy gy¶r¶izomor�zmus is lesz.



2. fejezet

Nemkommutatív lokalizálás

2.1. El®készületek

A nemkommutatív esetben nem mindig lehetséges egy gy¶r¶t (vagy egy nemnulla faktorát) beágyazni

egy másikba, úgy, hogy egy adott multiplikatív részhalmaz a nagyobban invertálható legyen, de a

kommutativitás kikötése lényegesen gyengíthet®. Az alábbiakban ekvivalens feltételt adunk arra, hogy a

beágyazás mikor létezik, illetve megvizsgálunk egy speciális esetet: amikor a lehet® legnagyobb halmaznál

lokalizálunk.

Ebben a fejezetben R nem feltétlenül kommutatív egységelemes gy¶r¶t jelöl, S pedig egy tetsz®leges

nullát elkerül® multiplikatív részhalmazát, azaz 0 /∈S 3 1 és ha s, t∈S, akkor st∈S. S®t az egyszer¶sítés
kedvéért ebben az alfejezetben � hogy az asszasszinátorral való kifaktorizálást és egyéb bonyodalmakat

elkerüljük � feltesszük, hogy S minden eleme reguláris az alábbi értelemben:

2.1.1. De�níció. Egy r ∈ R elem jobb-(bal-)reguláris, ha jobb-(bal-)oldali annullátora zérus, azaz az

{a∈R | ra=0}=0 (illetve {a∈R | ar=0}=0). Ha egy elem bal- és jobbreguláris is (azaz nem nullosztó),

akkor regulárisnak hívjuk.

2.1.2. De�níció. Legyen S⊆R reguláris elemek egy halmaza. Az R gy¶r¶ S-nél vett jobboldali lokalizáltja

egy R [S−1] gy¶r¶t jelöl, egy ϕS : R→ R [S−1] injektív homomor�zmussal együtt, amire a következ®k

igazak:

1. ϕS(s) invertálható R [S−1]-ben, minden S 3 s-re.
2. R [S−1] minden eleme ϕS(r)ϕS(s)−1 alakba írható, ahol s ∈ S, és r ∈R.

Analóg módon de�niálható az [S−1]R baloldali lokalizált.

Mint írtuk, a beágyazás nem minden esetben oldható meg, így el®ször néhány szükséges feltételt

fogunk felsorolni.

A jelölés tekintetében vigyáznunk kell, itt már nem a/s fogja jelölni a lokalizált elemeit, hiszen as−1

nem feltétlenül egyenl® s−1a-val, így maradunk az inverzes jelölésmódnál, illetve hacsak nem feltétlenül

szükséges nem fogjuk kiírni a pontosabb ϕ(a)ϕ(s)−1-et. Mivel beágyazásról van szó, ez nem fog zavart

jelenteni.

A legfontosabb szükséges (és mint kés®bb kiderül elégséges) feltételt külön de�niáljuk:

2.1.3. De�níció. Az R gy¶r¶re teljesül a jobb Ore-feltétel, ha minden r ∈ R és s ∈ S elemhez létezik

r′ ∈R, s′ ∈ S, hogy rs′ = sr′. Másképp fogalmazva rS∩sR 6= ∅.

15
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El®ször egy lemmára lesz szükségünk:

2.1.4. Lemma. (Létezik közös többszörös) Ha R-ben S-re teljesül a jobb Ore-feltétel, akkor tetsz®leges

s1, . . . sn ∈ S elemekhez létezik s ∈ S és c1, . . . cn ∈R, hogy s= sici (∀i≤ n).

Bizonyítás. Az állítást teljes indukcióval igazoljuk: Ha n = 2, akkor a jobb Ore-feltétel miatt s1-hez és

s2-höz létezik t∈S, r∈R, hogy s1t= s2r. Vegyük észre, hogy s1t∈S, mivel S multiplikatív, így s= s1t=

= s2r.

Az indukciós lépésben pedig tegyük fel, hogy létezik s′ ∈ S, hogy s′ = sic
′
i, ha i ≤ n− 1 (c′i ∈ R).

Alkalmazzuk a jobb Ore-feltételt s′-re és sn-re, így azt kapjuk, hogy sncn = s′t= si(c
′
it) megfelel® t ∈ S

és cn ∈R esetén (i≤ n−1). Az s
def
= s′t, ci

def
= c′it (1≤ i≤ n−1) választással adódik a segédállítás.

2.1.5. Állítás. Ha létezik R [S−1], akkor az alábbiak teljesülnek:

• (jobb Ore-feltétel) Minden r ∈R és s ∈ S elemhez létezik r′ ∈R, s′ ∈ S, hogy rs′ = sr′.

• (Létezik közös nevez®) Ha a1, . . . an ∈ R [S−1], akkor létezik s ∈ S, és r1, . . . , rn ∈ R, hogy ai =

= ris
−1 (∀i≤ n).

• (Törtek b®vítése) Legyen r1, r2 ∈ R, és s1, s2 ∈ S. Az r1s−11 = r2s
−1
2 pontosan akkor, ha létezik

d1, d2 ∈R, hogy r1d1 = r2d2 és s1d1 = s2d2 ∈ S.

Bizonyítás. Ha a feltételt átírjuk arra az alakra, hogy s−1r-hez kell létezzen r′ és s′, hogy s−1r= r′s′−1,

akkor a szükségesség triviálisan következik a lokalizált de�níciójának második feltételéb®l.

A �közös nevez®� létéhez használjuk fel a lokalizált de�nícióját: minden elem, speciálisan minden ai

felírható bis
−1
i alakban. A 2.1.4 lemmát felhasználva létezik s ∈ S és ci ∈R, hogy s= sici (∀i≤ n), így -

mivel s és si invertálható - ci is invertálható, és s−1= c
−1
i s−1i . Ezt felhasználva kapjuk, hogy ai= bis

−1
i =

= bi(cis
−1) = (bici)s

−1 (∀i≤ n), vagyis ri
def
= bici választással az állítást beláttuk.

Ha létezik a megfelel® d1, d2, akkor nyilván r1s
−1
1 = r1d1(s1d1)

−1 = r2d2(s2d2)
−1 = r2s

−1
2 . Visszafelé,

ha r1s
−1
1 = r2s

−1
2 , akkor a 2.1.4 lemmát alkalmazva s1, s2-re: létezik d1, d2, hogy s1d1 = s2d2 ∈ S. Így

r1d1(s1d1)
−1 = r1s

−1
1 = r2s

−1
2 = r2d2(s2d2)

−1 = r2d2(s1d1)
−1

Vagyis r1d1 = r2d2.

Mint a bizonyításból is kit¶nik, az utolsó két szükséges feltétel is lényegében a jobb Ore-feltételre

épül. Ezeket �gyelembe véve nem is olyan meglep®, hogy ez elégséges feltétel is lesz a lokalizált

megkonstruálásához. A fentiek alapján már-már arra is gyanakodhatnánk, hogy a jobb Ore-feltétel mindig

teljesül ; de ez sajnos nincs így. Egyszer¶ példa, ha tetsz®leges K test esetén nézzük az R=K[x, y] ferde

polinomgy¶r¶t, ahol az x és y nem kommutáló elemek (vagyis ez a két elem által generált K feletti szabad

asszociatív algebra). Ha S=R\0, akkor az r=x, s= y választásra nem teljesül a jobb Ore-feltétel, hiszen

tetsz®leges rs′ esetén minden monom �legbaloldalabbi� eleme x kell legyen, míg sr′-ben y.

Fontos megemlíteni, hogy a jobb Ore-feltétel teljesülése esetén a kommutatív esetben is használt R×
×S halmazon de�niált ekvivalenciarelációval is megadható lenne R [S−1]. Viszont ez egyrészt az el®z®ek

megismétlését jelentené � természetesen jóval több nehézséggel �, másrészt egy nehezen vizsgálható gy¶r¶t

adna. Így inkább egy másik utat választva endomor�zmusok gy¶r¶jeként adjuk meg a lokalizáltat.

Ehhez el®ször látszólag másik témába vágó állításokat látunk be, de valójában csak megkerüljük a

hegyet ahelyett, hogy megmásznánk.
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2.2. Injektív burok

2.2.1. De�níció. Egy M R-modulus injektív, ha tetsz®leges A ≤ B R-modulusokra és f : A → M

homomor�zmusra igaz, hogy f kiterjed B→M homomor�zmussá, azaz az alábbi diagram kiegészíthet®

kommutatív módon:

0 // A //

f
  

AA
AA

AA
AA

B

��

M

Z-modulusokra � azaz Abel-csoportokra � a fogalom egy már ismert fogalommal esik egybe:

2.2.2. Tétel. Egy A Z-modulus pontosan akkor injektív, ha osztható (azaz minden n ∈ N-re nA=A).

Ehhez szükségünk van a következ® lemmára, amit nem bizonyítunk (lásd: [4], 87.oldal).

2.2.3. Lemma. (Baer kritérium) Az A R-modulus pontosan akkor injektív, ha minden I≤R jobbideálra

és f ∈HomR(I, A)-ra létezik a ∈A, hogy f(r) = ar (∀r ∈ I).

A 2.2.2 tétel bizonyítása. Egy a ∈ A elem pontosan akkor osztható N 3 n-nel, ha az nZ→ A, n 7→ a

homomor�zmus kiterjed Z-re. Így ha A injektív, akkor osztható is kell legyen.

Visszafelé, ha A osztható, akkor a 2.2.3 lemma miatt elég belátni, hogy minden I→A homomor�zmus

Z3 r 7→ar alakú valamilyen a∈A-ra. Felhasználva, hogy Z minden (jobb)ideálja (n) alakú, ez következik

az oszthatóság feltételéb®l.

2.2.4. Lemma. Ha R tetsz®leges gy¶r¶, és D osztható Z-modulus, akkor a H = HomZ(R,D) injektív

jobb-R-modulus az (fr)(s) = f(rs) szorzással.

Bizonyítás. A H jobb-R-modulus volta triviális, hiszen Z-modulus (azaz additív), így (fr)(s)+(f ′r)(s)=

= f(rs)+f ′(rs) = (f+f ′)(rs) = ((f+f ′)r)(s), emellett (fr)(s)+(fr′)(s) = f(rs)+f(r′s) = f(rs+r′s) =

=f((r+r′)s)=(f(r+r′))(s), így két oldalról �disztributív�, és ((fr)r′)(s)=(fr)(r′s)=f(rr′s)=(f(rr′))(s).

Az injektivitás belátásához ismét a Baer-lemmát alkalmazva legyen IR ≤ RR és F ∈ HomR(I,H).

De�niáljuk a g :I→D Z-modulushomomor�zmust úgy, hogy g(r)
def
= F (r)(1). Mivel D injektív Z-modulus,

így g kiterjed egy ĝ :R→D Z-homomor�zmussá, azaz ĝ ∈H. Ellen®rizhet®, hogy F (r) = ĝr (∀r ∈ I).

2.2.5. Tétel (Baer). Minden modulus egy injektív modulus részmodulusa.

Bizonyítás. El®ször belátjuk, hogy minden A Z-modulus egy injektív (azaz osztható) Z-modulus

részmodulusa. Mivel minden modulus egy szabad faktora, ezért legyen F olyan szabad Z-modulus (∼=
⊕
i∈I
Z)

és K egy olyan részmodulusa, hogy F/K ∼=A. Ez alapján legyen C
def
=
⊕
i∈I
Q. Nyilván C osztható, és K ≤

≤ F ≤ C. Osztható faktora osztható, így A∼= F/K ≤ C/K osztható modulusnak.

Most lássuk tetsz®leges gy¶r¶ feletti modulusra: Legyen A egy jobb R-modulus, és D egy olyan

injektív Z-modulus, hogy A≤D, mint Z-modulusok. Ekkor

A∼=HomR(R,A)≤HomZ(R,A)≤HomZ(R,D)

És az el®z® lemmát felhasználva HomZ(R,D) injektív jobb R-modulus.

Az eredeti problémánk az, hogy egy gy¶r¶t egy nagyobb gy¶r¶ részével szeretnénk azonosítani, ahol

a megfelel® elemek invertálhatók. Ennek a tételnek a birtokában gondolhatunk arra is, hogy els® körben

RR-et egy ®t tartalmazó injektív modulusba ágyazzuk be, hátha ezután könnyebben találunk ilyen gy¶r¶t.

Valójában az � egyik � legkisebb ilyen injektív modulusba fogjuk beágyazni. Annak belátásához, hogy

létezik minimális, vegyük észre az alábbi következményt, melyre kés®bb szükségünk lesz:
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2.2.6. Következmény. Egy modulus pontosan akkor injektív, ha minden ®t tartalmazó modulusnak

direktösszeadandója.

Bizonyítás. Legyen B≥A injektív, és tekintsük a következ® diagrammot, ahol nat az identikus leképezés.

0 // A
nat //

id
��

@@
@@

@@
@ B

∃f
��

A

Mivel g
def
= nat◦f idempotens, így a B = ker(g)⊕ Im(g) (b = (b−g(b))+g(b)), és Im(g) = A, vagyis A

valóban direkt összeadandója B-nek.

Megfordítva, ha A minden ®t tartalmazó modulusnak direktösszeadandója, akkor az el®z® tétel miatt

egy injektív modulusnak is direktösszeadandója. Viszont injektív direktösszeadandója (a de�nícióból

könnyen láthatóan) injektív.

Ahelyett, hogy minimális injektív tartalmazó modulust keresünk, RR lényeges b®vítéseinek fogalmát

fogjuk bevezetni. A cél, hogy belássuk: egy maximális lényeges b®vítés megegyezik egy minimális injektív

tartalmazó modulussal, és ez létezik.

A lokalizált de�níciójából következik, hogy R [S−1]R minden eleme rs−1 alakú. Speciálisan tetsz®leges

a∈R [S−1]R-hez létezik b∈S⊆R, hogy ab∈RR≤R [S−1]R. Ez a tulajdonság motiválja a lényeges b®vítés

de�nícióját:

2.2.7. De�níció. Egy A ≤ B részmodulus lényeges részmodulusa B-nek � illetve B lényeges b®vítése

A-nak � , ha minden 0 6= C ≤B-re, A∩C 6= 0. A b®vítés valódi, ha A 6=B. jel : A≤ eB illetve A<B

Az A ≤ B részmodulus komplementuma maximális olyan részmodulus, ami csak a nullában metszi

A-t. Illetve komplementumnak nevezzük egy 0 6=C részmodulusat B-nek, ha létezik hozzá A≤B, aminek

C a komplementuma.

2.2.8. Megjegyzés. Ezzel a terminológiával tehát R [S−1]R az RR egy lényeges b®vítése. Miel®tt

megkonstruálnánk R [S−1]-t, szükségünk lesz az ilyen b®vítések néhány tulajdonságára.

2.2.9. Állítás. Ha AR, BR ≤ CR modulusok, és B az A komplementuma, akkor A⊕B ≤ eC, és (A⊕
⊕B)/B ≤ eC/B

Bizonyítás. Legyen M ≤ C, amire (A⊕B)∩M = 0. Ekkor B ∩M = 0 illetve A∩ (B⊕M) = 0. De B

maximális ilyen részmodulus volt, tehát B⊕M =B, amib®l M = 0 következik.

A második állításhoz felhasználjuk, hogy C/B minden nemnulla részmodulusa D/B alakú, ahol

B (D ≤ C. A B maximalitása okán A∩D 6= 0, ezért (A⊕B)∩D  B. Ebb®l ((A⊕B)/B)∩ (D/B) 6= 0

következik. Így (A⊕B)/B ≤ eC/B.

2.2.10. Állítás. Az alábbiakban A,B,Ai, Bi és C jobb R-modulusokat jelölnek.

1. Ha A≤B ≤ C, akkor A≤ eB és B ≤ eC pontosan akkor teljesül, ha A≤ eC.

2. Legyenek A1, A2, B1, B2 ≤ C, és A1 ≤ eB1 valamint A2 ≤ eB2, akkor A1∩A2 ≤ eB1∩B2.

3. Ha A≤eC és f :B→C homomor�zmus, akkor f−1(A)≤eB. Speciálisan ha A,C jobb R-modulusok,

akkor c−1A
def
= {r ∈R | cr ∈A} jobbideál lényeges RR-ben.

4. Ha Ai ≤ eBi (i ∈ I), akkor
⊕
i∈I

Ai ≤ e

⊕
i∈I

Bi.

5. Egy A modulus pontosan akkor féligegyszer¶, ha az egyetlen lényeges részmodulusa önmaga.
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Bizonyítás. Tegyük fel, hogy A≤eC. Ekkor A≤eB, hiszen B minden részmodulusa C-nek is részmodulusa,

illetve B≤ eC, mert B tartalmazza A-t, ami lényeges. Megfordítva, Ha A≤ eB≤ eC és 0 6=M ≤C, akkor
M ∩B 6= 0, tehát (M ∩B)∩A 6= 0, így A≤ eC.

Ugyanígy a 2. pont belátásához legyen 0 6=M≤B1∩B2. Mivel A1≤eB1, ígyM∩A1 6=0. DeM∩A1≤
≤B2, tehát (M∩A1)∩A2 6=0, mert A2≤ eB2. Mivel M tetsz®leges nemnulla volt, így A1∩A2≤ eB1∩B2.

Legyen 0 6=M ≤B tetsz®leges részmodulus. Ha f(M) = 0, akkor M ≤ f−1(0)≤ f−1(A), vagyis M ∩
∩ f−1(A) 6= 0. Ha f(M) 6= 0, akkor A ≤ eC miatt f(M)∩A 6= 0, tehát M ∩ f−1(A) sem 0, amib®l így

következik a 3. pont.

Az el®z® bekezdést alkalmazva fogjuk belátni a 4. pontot. Ha I egyelem¶, akkor nincs mit belátni.

Ha I kételem¶, akkor legyen fi :B1⊕B2→Bi a projekcióleképezés (i=1,2). Az el®z® bekezdés miatt így

A1⊕B2 és B1⊕A2 lényeges B1⊕B2-ben. Vagyis a 2. pont szerint

A1⊕A2 = (A1⊕B2)∩(B1⊕A2)≤ eB1⊕B2

Innen indukcióval látszik az állítás tetsz®leges |I| <∞ halmazra. Az általános esethez vegyünk egy 0 6=
=M≤

⊕
i∈I

Bi részmodulus. De�níció szerint létezik J⊆I véges halmaz, hogyM∩
( ⊕
j∈J

Bj

)
6=0. Így viszont

M ∩
( ⊕
j∈J

Aj

)
6= 0, mert az el®z®ek alapján

⊕
j∈J

Aj ≤ e

⊕
j∈J

Bj . Ezzel pedig az állítást beláttuk.

Végül az utolsó állításhoz felhasználjuk azt az ismert tényt, hogy egy modulus pontosan akkor

féligegyszer¶, ha minden részmodulusa a direktösszeadandója. Ebb®l következik, hogy nem lehet valódi

lényeges részmodulusa. Megfordítva, ha nincs valódi lényeges részmodulusa, akkor minden N valódi

részének van komplementuma, legyen ez N ′. De a 2.2.9 állításból tudjuk, hogy N⊕N ′ ≤ eM , tehát N⊕
⊕N ′=M , vagyis minden részmodulus direktösszeadandó. Ez ekvivalens azzal, hogyM féligegyszer¶.

Ideje, hogy - meglehet®sen szoros - kapcsolatot találjunk az injektív modulusok illetve a lényeges

b®vítések közt.

2.2.11. Tétel (Eckmann-Schopf, [4], 5.10. Tétel). Egy A modulus pontosan akkor injektív, ha nincs

valódi lényeges b®vítése.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy A injektív, és B lényeges b®vítése. Ekkor a 2.2.6 következmény miatt B =

=A⊕C, így a feltétel miatt C = 0.

Megfordítva, ha A nem injektív, akkor szintén a 2.2.6 következmény miatt létezik egy C≥A modulus,

aminek A nem direktösszeadandója. Legyen B az A komplementuma. A feltétel miatt A⊕B�C. A 2.2.9

állítás miatt (A⊕B)/B �e C/B. Így (A⊕B)/B, az A injektív homomorf képe C/B-ben lényeges, ami

ellentmondás, mert ez A valódi lényeges b®vítését adja.

A tétel átfogalmazva azt mondja ki, hogy ha van maximális lényeges b®vítés, akkor ez injektív kell

legyen. A megfordítást pedig a következ® tétel fogja mutatni.

2.2.12. De�níció. Egy A modulus lényegesen zárt C-ben, ha A-nak nincs valódi lényeges b®vítése C-n

belül.

2.2.13. Állítás. Ha az A modulus egy E injektív modulus részmodulusa, akkor A pontosan akkor injektív,

ha lényegesen zárt E-ben.

Bizonyítás. Ha A injektív, akkor az el®z® tétel szerint tetsz®leges E-ben lényegesen zárt. Megfordítva,

tegyük fel, hogy A lényegesen zárt E-ben, és legyen A≤ eB lényeges b®vítés. Mivel E injektív modulus,

az A→E beágyazás kiterjed egy f :B→E homomor�zmussá. Mivel A∩ker(f)= 0, és A lényeges B-ben,

így ker(f) = 0. Így f izomor�zmus B és f(B)≤E közt, de A= f(A)≤ ef(B)≤E miatt f(B) =A, tehát

A-nak nincs valódi lényeges b®vítése. Ismét az el®z® tételb®l kapjuk, hogy A injektív.
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2.2.14. De�níció. Ha egy B injektív modulus az A modulus lényeges b®vítése, akkor B-t A injektív

burkának nevezzük. Jel : B = E(A).

2.2.15. Megjegyzés. Fontos észben tartani, hogy az injektív burok nem feltétlenül egyértelm¶, például egy

részmodulusnak egy ®t tartalmazó injektív moduluson belül lehet több injektív burka is. De, mint kés®bb

látni fogjuk, ezek izomorfak, így legtöbbször ez nem jelent problémát.

2.2.16. Tétel (Baer, Eckmann-Schopf, [4], 5.12. Tétel). Minden A-t tartalmazó injektív modulus

tartalmazza A egy injektív burkát (azaz a burok minimális injektív), illetve A minden lényeges b®vítése

(A-t �xálva) izomorf az A tetsz®leges injektív burkának egy részével (azaz a burok maximális lényeges

b®vítés).

Bizonyítás. Legyen A≤F injektív modulus. Ekkor a Zorn-lemma miatt létezik egy E≤F modulus, amely

maximális az A lényeges b®vítései közt. A maximalitása miatt (és mert ≤ e tranzitív) E lényegesen zárt

F -ben, vagyis az el®z® állítás szerint E injektív, így injektív burok is.

Legyen E=E(A), és A≤ eB lényeges b®vítés. Mivel E injektív, így az A→E beágyazás kiterjed egy

f :B→E homomor�zmussá. f injektív is lesz, hiszen A∩ker(f) = 0⇒ ker(f) = 0. Tehát f izomor�zmus,

és f(B)≤ eE.

2.2.17. Következmény. Egy A modulus injektív burka izomor�a erejéig egyértelm¶.

Bizonyítás. Legyen E és E′ injektív burkai az A-nak. E lényeges b®vítése A-nak, így az el®z® 2.2.16 tétel

szerint E (A-t �xen hagyva) izomorf E′ egy részével, legyen az izomor�zmus f . A 2.2.10 állítás miatt

tudjuk, hogy f(E) lényeges része E′-nek (hiszen már A is az), viszont E lényegesen zárt, így f(E) is.

Tehát E′ = f(E), amivel az állítást beláttuk.

2.2.18. Állítás. Tetsz®leges A1, . . . , An modulusokra E(
n⊕
i=1

Ai)∼=
n⊕
i=1

E(Ai).

Bizonyítás. Mivel injektív modulusok véges direktösszege (a de�nícióból könnyen láthatóan) injektív,

ezért mindkét oldalon injektív modulus áll. Elég tehát belátnunk, hogy
n⊕
i=1

Ai ≤ e

n⊕
i=1

E(Ai), hiszen ezzel

leellen®riztük az injektív burok de�nícióját. De Ai ≤ eE(Ai), így a lényegesség additivitásából (lásd:

a 2.2.10) rögtön adódik az állítás.

2.3. A konstrukció

A tétel birtokában már megkereshetjük az R [S−1]R modulust. (S továbbra is reguláris elemekb®l

áll.) Korábban már láttuk, hogy RR ≤ eR [S−1]R - ha R [S−1] létezik - , így a fentiek alapján feltehet®,

hogy RR ≤ eR [S−1]R ≤ E(RR), az RR valamely injektív burkára.

Tudjuk, hogy ha a∈R [S−1]R, akkor létezik s∈S, hogy as∈R. Visszafelé pedig ha t∈E(RR), s∈S
és ts ∈RR, akkor t= tss−1 ∈R [S−1]R. Tehát azt kaptuk, hogy

R[S−1]R = {t ∈ E(RR) | ∃s ∈ S, hogy ts ∈R}

vagyis az E(RR)/RR S-torzió elemeinek ®sképe. Ezt fogjuk felhasználni a következ® tételben.

2.3.1. De�níció. Egy m ∈M elem S-torzió, ha rann(m)∩S 6= 0. Az M jobb R-modulus S-torzió, ha

mindenm∈M S-torzió elem, illetve S-torziómentes, ha egyik sem az. AzM -beli S-torzió elemek halmazát

TS(M) jelöli (ez nem feltétlenül részmodulus).

2.3.2. Tétel (Ore, Asano, [4], 6.2. Tétel). Legyen S az R gy¶r¶nek egy reguláris elemekb®l álló

muliplikatív halmaza. R-re pontosan akkor teljesül a jobb Ore-feltétel, ha létezik az R [S−1] jobb-lokalizált.
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Bizonyítás. A jobb Ore-feltétel szükségességét a 2.1.5 állításban már beláttuk.

Megfordítva: tegyük fel, hogy teljesül a jobb Ore-feltétel. Legyen E=E(RR) egy tetsz®leges injektív

burok, és A
def
= {t∈E | ∃s∈S, hogy ts∈R}. A bizonyítás menete röviden a következ®: bebizonyítunk A-ról

bizonyos tulajdonságokat, és ezek felhasználásával EndR(A)-ról belátjuk, hogy megfelel® beágyazással az

R lokalizáltja.

El®ször belátjuk, hogy A részmodulus. Ehhez elég az, hogy A képe E/R-ben részmodulus. Viszont

A képe itt pont az S-torzió elemekb®l áll, tehát TS(E/R)-r®l kell megmutatnunk, hogy részmodulust

alkotnak. Tegyük fel, hogy a1, a2 S-torzió, azaz a1s1 = a2s2 = 0 megfelel® s1, s2 ∈ S-re. A 2.1.4 lemma

miatt létezik s ∈ S és r1, r2 ∈R, hogy (a1+a2)s= a1s1r1+a2s2r2 = 0, azaz az összeg is S-torzió. Legyen

most r ∈ R, s ∈ S és as = 0. A jobb Ore-feltételt alkalmazva r-re és s-re: ars′ = asr′ = 0, vagyis ar is

S-torzió.

Szükségünk van arra is, hogy A S-torziómentes legyen; ehhez belátjuk, hogy E is az. TS(E)∩R =

= TS(R) = 0, hiszen S minden eleme reguláris R-ben. Viszont R-nek lényeges b®vítése E, vagyis így

TS(E) = 0, azaz E S-torziómentes. Speciálisan A is.

Belátjuk, hogy a∈A, t∈ S esetén létezik b∈A, hogy bt= a (azaz t �invertálható�). Mivel t reguláris

tRR∼=RR. Legyen f : tRR→AR az a homomor�zmus, amire f(t)= a (ami létezik és egyértelm¶). Ez egy

RR ⊇ tRR→ E homomor�zmus is, így E injektivitása miatt kiterjed egy g :RR→ E homomor�zmussá.

Legyen b
def
= g(1). Így bt= g(t) = f(t) = a, ahogy állítottuk. Illetve bt ∈ A és E/A S-torziómentes � ez A

de�níciójából meggondolható �, így b ∈A is igaz.

Belátjuk, hogy minden r∈R esetén van egyértelm¶ φr∈R [S−1]
def
= EndR(A), hogy φr(b)=rb (∀b∈A).

Az r-rel balszorzás RR-nek egy endomor�zmusa. Ez egyben RR→E homomor�zmus is, tehát kiterjed egy

h:E→E endomor�zmussá, amire h(RR)=rRR≤RR. Az A de�níciója alapján minden a∈A-ra létezik s∈S,
hogy as∈R. Így h(a)s=h(as)∈h(R)≤R, azaz h(A)≤A. Ezzel φr

def
= h|A∈R [S−1] olyan tulajdonságú, amit

állítottunk. Az egyértelm¶ség belátáshoz tegyük fel, hogy φ∈R [S−1] és φ(1)= r. Emiatt R≤ker(φ−φr).
De így (φ−φr) : A/R→ A leképezésként is felfogható. Korábban megállapítottuk, hogy A/R S-torzió,

viszont A S-torziómentes, ezért φ−φr = 0 kell legyen, amib®l következik az egyértelm¶ség.

Most meg kell találnunk egy R-rel izomorf R̂ részét R [S−1]-nek. Ezt a ϕS : R → R [S−1], r 7→
φr leképezés fogja szolgáltatni, amir®l megmutatjuk, hogy injektív homomor�zmus. Felhasználva az

egyértelm¶séget, triviális, hogy φr+φs = φr+s és φrφs = φrs. Hasonlóan φ1 = idA, és φr = 0 pontosan

akkor ha r = 0 (tehát a homomor�zmus injektív). Nyilván a ϕS homomor�zmus képe lesz R̂.

Már csak annyi maradt hátra, hogy leellen®rizzük: (R [S−1], ϕS) valóban teljesíti a lokalizálás

feltételeit. El®ször be kell látnunk, hogy φs az A automor�zmusa minden s ∈ S esetén, és így valóban

invertálható. Az injektivitás abból következik, hogy ker(φs)∩R = rann(s) = 0, hiszen s reguláris, és így

ker(φs) is 0, mert RR lényeges. A szürjektivitás belátáshoz felhasználjuk, hogy tudjuk A/R-r®l illetve

R/sR-r®l, hogy S-torzió jobb R-modulusok (utóbbiról pont a jobb Ore-feltétel miatt). Így A/sR is S-

torzió, azaz tetsz®leges c∈A-hoz létezik t∈S és a∈R, hogy ct=sa. Az egyik korábbi bekezdésben beláttuk,
hogy a∈A és t∈S esetén létezik b∈A, amire bt=a (ezt neveztük nem túl precízen t invertálhatóságának).

Így φs(b)t=φs(bt)=φs(a)=sa=ct. Mivel A S-torziómentes, ebb®l φs(b)=c következik. A c∈A tetsz®leges

volt, így φs szürjektív, tehát automor�zmus is.

A lokalizálás második feltételéhez vegyünk egy tetsz®leges φ ∈ R [S−1] endomor�zmust. φ(1) ∈ A,
tehát A de�níciója alapján létezik s ∈ S, hogy φ(1)s = r ∈ R. A fentebb látott egyértelm¶ség miatt így

φsφ= φr, így � mivel φs invertálható � φ= φrφ
−1
s , amivel a tétel állítását beláttuk.

Itt illenék belátni a kommutatív esetben is említett univerzalitást és egyértelm¶séget. Ehelyett

még gyengítjük a korábbi feltételeket, és abban az esetben mutatjuk meg a ezeket. Ugyanis ha S nem
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feltétlenül reguláris elemekb®l álló halmaz, de teljesül a jobb Ore-feltétel, akkor ez az út akkor is járható

marad; eltekintve attól, hogy a lokalizálás így már nem beágyazás. Ehhez módosítanunk kell magának a

lokalizáltnak a de�nícióját is :

2.3.3. De�níció. Legyen 1∈S⊆R nem feltétlenül reguláris elemek egy multiplikatív zárt nullát elkerül®

halmaza. Az R gy¶r¶ S-nél vett jobboldali lokalizáltja egy R [S−1] gy¶r¶t jelöl, egy ϕS : R→ R [S−1]

homomor�zmussal együtt, amire a következ®k igazak:

1. ϕS(s) invertálható R [S−1]-ben, minden S 3 s-re.
2. R [S−1] minden eleme ϕS(r)ϕS(s)−1 alakba írható, ahol s ∈ S, és r ∈R.
3. ker(ϕ) = ass(S)

def
= {r ∈R | ∃s ∈ S : rs= 0}

Analóg módon de�niálható az [S−1]R baloldali lokalizált. Nyilván ha S reguláris elemek halmaza, akkor

ez egybeesik az el®z® de�nícióval.

2.3.4. Lemma. Ha S teljesíti a jobb Ore-feltételt, akkor az ass(S) ideál.

Bizonyítás. Legyen a, b ∈ ass(S), azaz as = bt = 0 valamely s, t ∈ S-re. A jobb Ore-feltétel miatt létezik

s′ ∈ S és r′ ∈ R, hogy ss′ = tr′. Így (a+ b)ss′ = ass′+ btr′ = 0, vagyis az asszasszinátor összegre zárt.

Hasonlóan ha r ∈R, a∈ ass(S), azaz as=0 valamely s∈S-re, akkor létezik r′ ∈R, s′ ∈S, hogy rs′= r′s.

Így ars′ = asr′ = 0, vagyis ass(S) ideál.

2.3.5. Megjegyzés. Jelölés: R
def
= R/ass(S) és ebben S képe S. A de�níciókból nyilvánvaló hogy, ha S

teljesíti a jobb Ore-feltételt, akkor S elemei balregulárisak és S ⊆R is teljesíti a jobb Ore-feltételt.

2.3.6. Tétel. R [S−1] pontosan akkor létezik, ha S-re igaz a jobb Ore-feltételt, és S elemei regulárisak.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy létezik R [S−1] és tekintsük a ϕ−1(s)ϕ(r) ∈ R [S−1] elemet. Ekkor R [S−1]

de�níciója szerint létezik r′ ∈R, s′ ∈ S, hogy ϕ−1(s)ϕ(r) = ϕ(r′)ϕ−1(s′), azaz rs′−sr′ ∈ ker(ϕ) = ass(S).

Tehát létezik u ∈ S, hogy (rs′−sr′)u = 0. Így s′u ∈ S és r′u ∈ R léte bizonyítja, hogy S teljesíti a jobb

Ore-feltételt. Emellett ha létezik egy s∈S nem reguláris elem, akkor egy invertálható nullosztót kapnánk,

ami ellentmondás.

Visszafelé, ha teljesülnek a feltételek, akkor az el®z® lemma miatt ass(S) ideál, így R=R/ass(S)-re

alkalmazhatjuk a 2.3.2 tételt, hiszen S reguláris elemekb®l áll.

Az S elemeinek regularitása nehezen ellen®rizhet®, de létezik egyszer¶bb elégséges feltétel is :

2.3.7. Állítás. Ha R-re teljesül a jobb Ore-feltétel, és jobb-annullátorokra maximum-feltételes, akkor S

elemei regulárisak.

Bizonyítás. Indirekt tegyük fel, hogy egy s∈ S és r ∈R elemekre sr=0 teljesül. A feltétel szerint létezik

k∈N, amire rann(sk)= rann(sk+1). Alkalmazzuk a jobb Ore-feltételt r-re és sk-ra: rs′= skr′, ahol r′∈R,
s′ ∈S. Ekkor sk+1r′= srs′=0, azaz r′ ∈ rann(sk+1) = rann(sk). Tehát rs′= skr′=0, vagyis r=0, hiszen

egy korábbi megjegyzésben már meggondoltuk, hogy S elemei balregulárisak.

2.3.8. Példa. Tekintsük az R=

{(
a b

0 c

)
| a, b, c ∈ Z

}
mátrixok gy¶r¶jét, és legyen S azon mátrixok

halmaza, ahol a 6= 0. Belátható, hogy ekkor teljesül a jobb Ore-feltétel, illetve a gy¶r¶ Noether. Így az

el®z® állítás miatt ass(S) ideál, és kiszámolható, hogy azokat a mátrixokat tartalmazza, ahol a=0. Ebb®l

következik, hogy R [S−1] =R/ass(S)[S
−1

]∼=Q, hiszen R/ass(S)∼= Z.
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2.4. Tulajdonságok

Az egyszer¶ség kedvéért továbbra is a reguláris elemekb®l álló S halmazok esetére szorítkozunk.

2.4.1. Állítás. (R [S−1] univerzalitása) Ha f :R→T olyan gy¶r¶homomor�zmus, hogy f(s) invertálható

(∀s∈S), akkor f egyértelm¶en kiterjed egy f̂ :R [S−1]→T homomor�zmussá. Speciálisan, R [S−1] izomor�a

erejéig egyértelm¶.

Bizonyítás. Ha r∈R, s∈S, akkor legyen f̂(rs−1)def= f(r)f(s)−1. Belátjuk, hogy ez a leképezés jólde�niált.

Tegyük fel, hogy r1s
−1
1 = r2s

−1
2 . Ekkor a 2.1.5 állítás 3. pontja szerint létezik d1, d2 ∈, hogy r1d1 = r2d2

és s1d1 = s2d2 ∈ S. Mivel f(si) és f(sidi) invertálható (i ∈ {1, 2}), így f(di) is az. Tehát

f̂(r1s
−1
1 ) = f(r1)f(s1)

−1 = f(r1d1)f(s1d1)
−1 = f(r2d2)f(s2d2)

−1 = f(r2)f(s2)
−1 = f̂(r2s

−1
2 )

azaz f̂ jólde�niált, és nyilván f kiterjesztése is.

Már csak azt kell belátnunk, hogy f̂ gy¶r¶homomor�zmus. Az additivitás belátásához felhasználjuk,

hogy a 2.1.5 állítás alapján létezik közös nevez®, azaz létezik s ∈ S és p1, p2 ∈ R, hogy r1s−11 = p1s
−1 és

r2s
−1
2 = p2s

−1. Így

f̂(r1s
−1
1 +r2s

−1
2 ) = f̂((p1+p2)s

−1) = f(p1+p2)f(s)
−1 = f(p1)f(s)

−1+f(p2)f(s)
−1 = f̂(r1s

−1
1 )+ f̂(r2s

−1
2 )

Illetve a jobb Ore-feltételt kihasználva látható, hogy f̂ multiplikatív is :

f̂(r1s
−1
1 r2s

−1
2 ) = f̂(r1r

′
2(s
′
1)
−1s−12 ) = f(r1)f(r

′
2)f(s

′
1)
−1f(s2)

−1 =

= f(r1)f(s1)
−1f(r2)f(s2)

−1 = f̂(r1s
−1
1 )f̂(r2s

−1
2 )

2.4.2. Állítás (Ideálokra vonatkozó alaptulajdonságok). Legyen S ⊆ R olyan jobb Ore-feltételt teljesít®

halmaz, amire S reguláris elemekb®l áll, és jelöljük R [S−1]-t Q-val. Ekkor:

1. Létezik közös nevez®, azaz ha a1, . . . an ∈Q, akkor létezik s ∈ S, és r1, . . . , rn ∈R, hogy
ai = ris

−1 (∀i≤ n).
2. Ha BCrQ, akkor B∩RCrR és B = (B∩R)Q.
3. Ha ACrR, akkor AQCrQ és AQ∩R= {r ∈R | ∃s ∈ S : rs ∈A}.
4. Ha A1, A2CrR, és A1∩A2 = 0, akkor A1Q∩A2Q= 0.

Bizonyítás. Az 1. pont triviális következménye a 2.1.5 lemmának. A 2. és 3. pontoknál könnyen látható,

hogy tényleg jobbideálokról van szó, illetve hogy B ⊇ (B ∩R)Q. A fordított irány belátásához vegyük

észre, hogy minden B3 b= rs−1 alakú, ahol r∈R∩B. Így nyilván rs−1∈ (R∩B)Q. Hasonlóan AQ elemei

as−1 alakúak, ahol a ∈A, ezért AQ∩R valóban az állításban de�niált halmaz lesz.

A 4. pont bizonyításához tegyük fel indirekt, hogy x∈A1Q∩A2Q. Ekkor x=a1s
−1
1 =a2s

−1
2 (a1, a2∈

∈ A), s®t az els® pontban látott közös nevez® létezése miatt x = a1b1s
−1 = a2b2s

−1, ahol b1, b2 ∈ R. Így
viszont a1b1 = a2b2 ∈A1∩A2, ami ellentmondás.

Tegyük fel, hogy létezik az R [S−1] jobb-lokalizált, ekkor beszélhetünk a jobb-modulusok

lokalizáltjairól is. A de�níció analóg a kommutatív esettel, viszont itt közel sem triviális, hogy a

tenzorszorzással nem 0-t kapunk. A lokalizált modulusokról és tulajdonságaikról b®vebben lásd a [4]

10. fejezetét.



3. fejezet

Hányadosgy¶r¶k

3.1. Prímradikál

Gy¶r¶k vizsgálatában fontos szerepet játszanak a különféle radikálok, mint amilyen a Jacobson-

radikál, vagy kommutatív esetben a nilradikál (a nilpotens elemek halmaza). A következ® alfejezetben a

prímradikál néhány tulajdonságára lesz szükségünk, így el®ször ezeket foglalom össze. Fontos megjegyezni,

hogy az alábbi állításokhoz nem szükséges, hogy R egységelemes gy¶r¶ legyen.

3.1.1. De�níció. Egy PCR ideál prímideál, ha tetsz®leges A,BCR és AB⊆P esetén A⊆P vagy B⊆P .
Illetve egy R gy¶r¶ prím, ha a (0) prímideál, azaz A,BCR esetén AB = 0⇒A= 0 vagy B = 0.

Az els® de�níció megegyezik a kommutatív esetben de�niált prímideállal. Az újra-leírásának az oka

az, hogy nemkommutatív esetben teljesen másképp viselkedhet: például nem igaz a korábbi ekvivalens

jellemzése sem. Egy nemkommutatív gy¶r¶ prímideálja szerinti faktor nem feltétlenül nullosztómentes.

Ehelyett egy másik ekvivalens jellemzést érdemes megemlíteni :

3.1.2. Lemma. Egy P CR ideál pontosan akkor prímideál, ha a, b ∈R\P esetén aRb* P .

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy P prímideál, és legyen a, b∈R\P két nemnulla elem. Nézzük az A=RaR és

B=RbR ideálokat: Ha AB=RaRbR*P , akkor aRb*P is teljesül. Indirekt AB⊆P , ekkor feltehet®, hogy
A = RaR része P -nek, hiszen P prímideál. Belátjuk, hogy ekkor a ∈ P , ami ellentmondás. Tekintsük a

C
def
= {c∈R |RcR⊆P} ideált R-ben. Mivel RCR⊆P , ezért P prímideál tulajdonságát kétszer alkalmazva

kapjuk, hogy P ⊇ C 3 a.
Visszafelé, ha A,B * P , akkor a ∈ A\P és b ∈ B\P elemek választásával könnyen adódik, hogy

AB ⊇ aRb* P .

Most teljesen más célból van szó a prímideálokról, mint korábban. Nem a prímideál komplementerénél

vett lokalizáltat nézzük, hiszen ez nem is mindig létezik, azaz egy prímideál komplementuma nem

feltétlenül jobb Ore-halmaz, lásd: [4], 2.1.7.

3.1.3. De�níció. Egy R gy¶r¶ összes prímideáljának metszetét a gy¶r¶ prímradikáljának nevezzük, és

N(R)-rel jelöljük. Egy R gy¶r¶ féligprím, ha a prímradikálja 0.

3.1.4. Megjegyzés. Nyilván a prímradikál ideál (hiszen ideálok metszete), s®t ez a legkisebb ideál, amivel

faktorizálva féligprímet kapunk, hiszen az R/N faktorgy¶r¶ prímideáljai megfelelnek az R gy¶r¶ N -et

tartalmazó prímideáljainak.

Megjegyzend® még, hogy kommutatív gy¶r¶k esetében a nilradikált, vagyis a nilpotens elemek

24
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halmazát is N(R)-rel szokták jelölni, de ez nem jelent zavart, ugyanis kommutatív esetben a nil- és

a prímradikál egybeesik.

3.1.5. De�níció. Egy 0 6= a ∈ R elem er®sen nilpotens, ha tetsz®leges olyan a0 = a, a1, a2 . . . sorozat

egy adott index után azonosan nulla, ahol ai+1 ∈ aiRai. Nyilván minden er®sen nilpotens elem egyben

nilpotens is.

3.1.6. Állítás. A prímradikál az er®sen nilpotens elemek halmaza.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy a ∈ R\N(R), azaz létezik egy a /∈ P prímideál. Így a 3.1.2 lemma miatt

aRa*P , vagyis létezik r∈R, hogy ara /∈P . Legyen a0
def
= a, és a1

def
= ara. Ezt az eljárást folytatva kapunk

egy végtelen sorozatot, amelynek egyik tagja sem 0, hiszen /∈ P . Tehát a nem er®sen nilpotens.

Megfordítva, legyen a nem er®sen nilpotens elem, és a0, a1, . . . az emiatt létez® nemnulla sorozat.

Legyen P maximális azon ideálok között, amik nem metszenek bele ebbe a sorozatba (ilyen a Zorn-

lemma miatt létezik). Belátjuk, hogy P prím, és ezért a /∈N(R). Legyen A,BCR két olyan ideál, amik

nem részei Pnek. A feltétel szerint létezik i, j ∈ N, hogy ai ∈ A és aj ∈ B (feltehet®, hogy i < j). Ekkor

aj+1 ∈ (ajR)aj ⊆AB, vagyis AB-nek is van P -n kívüli eleme, így P prím.

3.1.7. Lemma. Egy R gy¶r¶ pontosan akkor féligprím, ha nincs nemnulla nilpotens ideálja.

Bizonyítás. Ha R féligprím, akkor nem lehet nilpotens jobbideálja, hiszen egy nilpotens jobbideál minden

eleme könnyen láthatóan er®sen nilpotens. Ha viszont nincs nilpotens jobbideálja, akkor nem lehet

nilpotens ideálja sem.

Visszafelé, ha R-nek nincs nemnulla nilpotens ideálja, akkor megmutatjuk, hogy semelyik 0 6= a ∈R
elem nem er®sen nilpotens. Ehhez nézzük a C

def
= {c ∈R |RcR= 0} elemek halmazát. Ez nilpotens ideál,

ezért 0, vagyis RaR 6= 0, és így � ideál lévén � nem nilpotens. Ebb®l következik, hogy aRa 6= 0, tehát

ara 6= 0 valamilyen r ∈R-re. Legyen a0
def
= a és a1

def
= ara. Az el®z® lépést ismét alkalmazhatjuk a1-re és

így egy megfelel® nemnulla végtelen sorozathoz jutunk, vagyis a nem er®sen nilpotens.

3.1.8. Tétel. Egy jobb-Noether gy¶r¶ prímradikálja nilpotens és tartalmazza az összes nilpotens bal-

illetve jobbideált.

Ezt a tételt nem bizonyítjuk, bár kés®bb szükségünk lesz rá. Lásd: [4], 3.11. Tétel.

3.2. Goldie dimenzió

Ahogy az integritási tartományok esetében, most is érdemes megvizsgálni, hogy mi történik ha

a lehet® legnagyobb halmaznál, jelen esetben az összes reguláris elemek S halmazánál lokalizálunk.

Pontosabban azt a kérdéskört vizsgáljuk, hogy milyen feltétel esetén kapunk így �kell®en szép�, azaz

féligegyszer¶ Artin-gy¶r¶t.

3.2.1. De�níció. Ha R részgy¶r¶je az egységelemes Q gy¶r¶nek, Q-ban az R minden reguláris eleme

invertálható, és Q minden eleme rs−1 alakba írható (ahol r ∈R, és s az R egy reguláris eleme), akkor Q

az R hányadosgy¶r¶je.

Ha R egységelemes, akkor ez izomor�a erejéig csak a lokalizáltat jelentheti : ha S az R gy¶r¶

összes reguláris elemének halmaza, akkor az R [S−1] lokalizált (ha létezik) az R hányadosgy¶r¶je lesz.

A de�níció ilyen megfogalmazására azért van szükség, hogy kés®bb feltehet® legyen az a kérdés, hogy Q

hányadosgy¶r¶je-e egy R részgy¶r¶jének, illetve így egy kés®bbi alfejezetben nem egységelemes R-nek

is beszélhetünk a hányadosgy¶r¶jér®l. Ett®l függetlenül egyel®re feltesszük, hogy R egységelemes, amíg

mást nem mondunk.
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3.2.2. Megjegyzés. Érdemes megjegyezni, hogy a korábbiakból következ®en RR≤eQR. Illetve az is triviális,
hogy Q reguláris elemei pontosan azok, amik ts−1 alakúak, ahol t, s ∈R regulárisak.

Egy ilyen speciális alakú S halmaz esetén a jobb Ore-feltétel lecserélhet® egy általában jóval

könnyebben ellen®rizhet® feltétellel. Ehhez de�niálnunk kell az alábbi dimenziófogalmat. A név

motivációja, hogy ez valóban a vektorterek dimenziófogalmának általánosítása.

3.2.3. De�níció. Egy M jobb R-modulus uniform, ha minden nemnulla részmodulusa lényeges, azaz

nincs 0 6=N1, N2 ≤M , hogy N1∩N2 = 0.

3.2.4. De�níció. Egy M jobb R-modulus véges Goldie dimenziójú, ha nem tartalmazza

részmodulusainak végtelen direktösszegét.

3.2.5. Lemma. Tegyük fel, hogy M véges Goldie dimenziójú R-modulus. Ekkor:

• Ha M 6= 0, akkor ∃U ≤M uniform részmodulus.

• ∃N ≤ eM , ahol N uniform modulusok véges direktösszege.

Bizonyítás. Az els® pont belátásához indirekt tegyük fel, hogy M nem tartalmaz uniform részmodulust,

speciálisan ® maga sem uniform. Ekkor létezik M1⊕M ′1 ≤M , ahol M1,M
′
1 ≤M részmodulusok. De M1

sem lehet uniform, ezért létezikM2⊕M ′2≤M1. Ezt indukcióval folytatva egy
⊕∞

i=1M
′
i≤M részmodulust

kapunk, ami ellentmond annak, hogy M véges Goldie dimenziójú.

Az állítás második feléhez vegyük uniform részmodulusok egy Nk
def
=
⊕k

i=1 Ui ≤M direktösszegét.

Tegyük fel, hogyNk nem lényegesM -ben, ekkor létezik egyN ′≤M , hogyNk∩N ′=0. Az el®z® pont szerint

létezik Uk+1 ≤ N ′ uniform részmodulus. Ekkor Nk+1
def
=
⊕k+1

i=1 Ui ≤M szintén uniform részmodulusok

direktösszege. Indukcióval el®bb-utóbb egy lényeges N
def
= Nn direktösszeghez jutunk, mert különben

M -ben végtelen direktösszeg lenne. Ezzel az állítást beláttuk.

3.2.6. De�níció. Egy M véges Goldie dimenziójú modulus Goldie dimenziója n ∈ N, ha léteznek

U1, . . . Un≤M uniform részmodulusok, amikre
n⊕
i=1

Ui≤eM . Jelölésben: gdim(M)=n. Illetve gdimM=∞,

ha M nem véges Goldie dimenziójú.

A rövidség kedvéért gdim(RR)-t az R gy¶r¶ jobb-Goldie dimenziójának nevezzük, és rgdim(R)-rel

jelöljük.

A de�nícióból még nem következik � de az el®z® 3.2.5 lemmából már igen �, hogy ha egyM modulus

véges Goldie dimenziójú, akkor létezik ilyen n∈N. Hasonlóan a gdim(R) egyértelm¶sége sem nyilvánvaló és

az sem, hogy egy olyan M modulushoz, ami nem véges Goldie dimenziójú, ne létezhetne-e egy megfelel®

n = gdim(R) szám. Ezeket a következ® tétel mondja ki, amelynek bizonyítása kísértetiesen hasonlít a

vektorterek bevezetésénél használt kicserélési tétel bizonyítására. Nem véletlenül: ha R test, akkor M

vektortér, aminek a Goldie dimenziója egybeesik a szokásos dimenziófogalommal.

3.2.7. Tétel. (A Goldie dimenzió egyértelm¶sége) Legyen M véges Goldie dimenziójú R-modulus és (az

el®z® 3.2.5 lemma alapján)
n⊕
i=1

Ui ≤ eM , ahol minden Ui uniform (i≤ n). Ekkor M -ben nincs n-nél több

nemnulla összeadandós direktösszeg; illetveM nemnulla uniform részmodulusainak direktösszege pontosan

akkor lényeges, ha n elem¶ a direktösszeg.

Bizonyítás. Legyen
k⊕
j=1

Vj ≤M , és tekintsük a W
def
=

k⊕
j=2

Vj részmodulust. Ekkor létezik egy l ≤ n, hogy

Ul∩W =0, mert különben Ui∩W ≤ eUi minden i-re, hiszen Ui uniform, és ezért a 2.2.10 állítás 4. pontja

miatt
n⊕
i=1

(Ui∩W )≤ e

n⊕
i=1

Ui ≤ eM
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Amib®l az következne, hogy W ≤ eM , ami nyilván lehetetlen, hiszen V1∩W = 0. Feltehet®, hogy l = 1,

így nézhetjük az U1⊕
( k⊕
j=2

Vj

)
összeget. Az eljárást W -re indukcióval folytatva minden Vj kicserélhet®

valamelyik Ui-re, és látható, hogy k ≤ n, mert különben az Ui-k direktösszegének lenne nemnulla

komplementuma, és nem lehetne lényeges.

Az állítás második feléhez vegyük észre, hogy ha lenne k < n darab uniform nemnulla részmodulus,

amik direktösszege lényeges, akkor nem lehetne k-nál több összeadandós direktösszeg. Megfordítva

tekintsük uniform nemnulla részmodulusok egy N nem-lényeges direktösszegét. A 3.2.5 állítás miatt

N komplementumában, N ′-ben létezik egy U uniform részmodulus. Így az N +U összeg direktösszeg,

aminek az el®z® pont szerint legfeljebb n tagja van, tehát N -nek kevesebb, mint n tagja kell legyen.

3.2.8. Állítás (A dimenzió tulajdonságai). Legyen N ≤M illetve M ′ jobb R-modulusok. Ekkor:

1. M = 0 pontosan akkor, ha gdim(M) = 0.

2. M pontosan akkor uniform, ha gdim(M) = 1.

3. gdim(N)≤ gdim(M), és egyenl®ség pontosan akkor van, ha N ≤ eM .

4. A dimenzió additív, azaz gdim(M⊕M ′) = gdim(M)+gdim(M ′).

5. Ha N és M/N véges Goldie dimenziójú, akkor M is, és gdim(M)≤ gdim(N)+gdim(M/N).

Bizonyítás. Az els® és második pont triviális következménye a 3.2.5 lemmának. A 3. pont els® felének

belátásához vegyünk az N -ben dimenziónyi uniform részmodulusból álló direktösszeget. Ez M -ben is

egy uniform részmodulusokból álló direktösszeg, tehát gdim(M) legalább ennyi kell legyen. Az állítás

második feléhez tegyük fel, hogy a dimenziók egyenl®ek: ekkor N -ben létezik uniform részmodulusok n

tagú direktösszege. Ha N nem lenne lényeges M -ben, akkor ez a direktösszeg kiegészíthet® lenne M -ben

n+1 tagúvá, ami ellentmondás. Megfordítva, ha N ≤ eM , akkor a lényegesség tranzitivitása miatt (lásd

2.2.10 állítás) ugyanaz a direktösszeg lényeges M -ben is.

A 4. pont bizonyításához legyen V ≤ eM és V ′ ≤ eM
′ uniform modulusok direktösszegei. A 2.2.10

állítás miatt V ⊕V ′ ≤ eM⊕M ′, amib®l következik az állítás.

Az 5. pont azon az észrevételen múlik, miszerint N -nek az N ′ komplementuma izomorfM/N egy N ′′

részmodulusával (mivel N ∩N ′ = 0). Így a 2.2.9 állítás miatt N⊕N ′ ≤ eM . Tehát a korábbi bekezdések,

név szerint a 3. és 4. pontok alapján gdim(M) = gdim(N ⊕N ′) = gdim(N)+ gdim(N ′) = gdim(N)+

+gdim(N ′′)≤ gdim(N)+gdim(M/N).

Ezen alaptulajdonságokból, ha speciálisan R-re illetve lokalizáltjára, mint R-modulusra alkalmazzuk

®ket, akkor a lokalizáltról is lényeges következtetéseket vezethetünk le, melyekre a kés®bbiekben

szükségünk lesz.

3.2.9. Állítás. Legyen S az R gy¶r¶ egy tetsz®leges jobb Ore-feltételt teljesít® multiplikatív részhalmaza,

amely reguláris elemekb®l áll. Emellett legyen ACrR és BCrQ
def
= R [S−1] jobbideálok. Ekkor:

1. AR ≤ eRR pontosan akkor, ha AQQ ≤ eQQ

2. BQ ≤ eQQ pontosan akkor, ha (B∩R)R ≤ eRR

3. gdim(AR) = gdim(AQR) = gdim(AQQ)

4. gdim((B∩R)R) = gdim(BR) = gdim(BQ)

5. Speciálisan: rgdim(Q) = rgdim(R).

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy AR≤ eRR és tudjuk, hogy RR≤ eQR, tehát AR≤ eQR a 2.2.10 állítás miatt.

Viszont ha N ≤ QQ, akkor N ≤ QR, tehát AQ∩N ⊇ A∩N 6= 0, vagyis AQQ lényeges. Megfordítva, ha

AQQ≤ eQQ akkor legyen indirekt CCrR olyan jobbideál, hogy C∩A=0. Ekkor a 2.4.2 állítás 4. pontja
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miatt CQ∩AQ= 0, ami ellentmondás.

A 2. állításnál felhasználjuk, hogy (B∩R)Q = B szintén a 2.4.2 állítás miatt. Innen az állítás már

következik az els® pontból A=B∩R választással.

Ahhoz, hogy belássuk a 3. állítás els® egyenl®ségét, elég észrevenni, hogy AR ≤ eAQR, mert így

a 3.2.8 állítás 3. pontja miatt a dimenziók megegyeznek. Vegyünk tehát egy 0 6=CR≤AQR részmodulust.

Ennek egy eleme cs−1 alakra hozható, és így c ∈ C∩A, ahogy állítottuk.

A második egyenl®ség bizonyításához vegyük az
n⊕
i=1

Ui ≤ eAQR direktösszeget. Ha leellen®riznünk,

hogy az UiQ uniform részmodulus AQQ-ban,
n∑
i=1

(UiQ) összeg direkt, és ez a direktösszeg lényeges, azzal

beláttuk az állítást. Nyilván UiQ Q-részmodulus. Illetve uniform is, hiszen a 2.4.2/2. pont miatt minden

UiQ-beli Q-részmodulus CQ alakú (ahol CCrR), ezért ha UiQ nem lenne uniform , azaz lenne C,C ′≤Ui,
amire CQ∩C ′Q=0, akkor C∩C ′=0, ami ellentmond Ui lényegességének. Az összeg valóban direktösszeg,

hiszen ha UiQ∩UjQ 6= 0, akkor a 2.4.2 állítás miatt Ui∩Uj 6= 0 és ezért i = j. Valamint AQQ minden

részmodulusa AQR-nek is részmodulusa, tehát a direktösszeg lényeges részmodulus kell legyen.

A 4. állítás a harmadik következménye A = (B ∩R) választással, illetve az 5. pont a negyedik

következménye B =Q választással.

A Goldie dimenzió bevezethet® lett volna egy másik, ekvivalens de�nícióval is :

3.2.10. Állítás. Egy modulus pontosan akkor véges Goldie dimenziójú, ha injektív burka végessok direkt

felbonthatatlan részmodulusának direktösszege. S®t, a Goldie dimenziója a felbonthatatlanok száma.

Ennek a de�níciónak az az el®nye, hogy a jólde�niáltság nem probléma, hiszen az injektív burok

izomor�a erejéig egyértelm¶. A hátránya pedig az, hogy nem eléggé konstruktív. Vagyis ha ezt a

de�níciót vettük volna alapul, akkor az els® állítás az lett volna, hogy belátjuk, hogy ekvivalens a korábbi

de�nícióval. Így egyszer¶bbnek t¶nt, ha rögtön a bizonyításokban el®kerül® de�níció kerül bevezetésre.

Bizonyítás. El®ször belátjuk, hogy egy E injektív modulus pontosan akkor direkt felbonthatatlan, ha

uniform. Ha E =A⊕B, akkor nyilván nem lehet uniform, mert A∩B=0. Visszafelé, ha E nem uniform,

akkor létezik A,B ≤ E, hogy A∩B = 0. A 2.2.16 tétel miatt E tartalmazza A-nak egy E(A) injektív

burkát, és E(A)∩B = 0, hiszen A≤ eE(A), ezért ha E(A) metszené B-t, akkor A-nak is metszenie kéne.

Viszont a 2.2.6 állítás alapján E(A) direkt összeadandója E-nek, vagyis E nem direkt felbonthatatlan.

Most tegyük fel, hogy gdim(M) = n és
n⊕
i=1

Ui ≤ eM a dimenziót bizonyító lényeges részmodulus,

vagyis Ui uniform minden 1≤ i≤ n esetén. Mivel a 2.2.18 állítás alapján a direktösszeg injektív burka az

injektív burkok direktösszege, ezért

E(M) = E(

n⊕
i=1

Ui) =

n⊕
i=1

E(Ui)

ahol E(.) jelöli a modulus injektív burkát. Így látható, hogy E(M) felbontható legalább n

részmodulusának direktösszegére. Többre biztosan nem bontható, hiszen M ≤ eE(M), így a 3.2.8 állítás

miatt gdim(E(M)) = n, vagyis E(M)-ben nem lehet n-nél nagyobb direktösszeg.

Visszafelé: tegyük fel, hogy E(M) =
n⊕
i=1

Ei, ahol Ei 1≤ i≤ n nemnulla direkt felbonhatatlan, vagyis

az els® bekezdés alapján uniform. Ekkor Ui
def
= Ei∩M 6=0, hiszenM≤ eE(M), és Ui uniform, mert Ei-nek

(lényeges) része. Így a 2.2.10 állítás 4. pontja miatt
n⊕
i=1

Ui ≤ e

n⊕
i=1

Ei =E, amib®l
n⊕
i=1

Ui ≤ eM következik,

vagyis gdim(M) = n.



3. FEJEZET. HÁNYADOSGY�R�K 29

3.3. Goldie tétele és következményei

Goldie tétele bebizonyítható a fenti dimenzió használata nélkül is (lásd: [1], 6.6. fejezet), de úgy

gondoltuk, ebben a megközelítésben jobban kiemel®dik az ötlet. A következ®kben nem természetesen

járunk el, ugyanis el®bb különösebb indoklás nélkül de�niáljuk gy¶r¶k egy osztályát, majd belátjuk,

hogy ezek pontosan azok, amik hányadosgy¶r¶je féligegyszer¶ Artin-gy¶r¶ lesz.

3.3.1. De�níció. Egy R gy¶r¶ A jobbideálját jobb annullátornak nevezzük, ha létezik H ⊆ R, hogy

A= rann(H), azaz a H jobb anullátora.

3.3.2. De�níció. Egy R gy¶r¶ jobb- (bal-) Goldie gy¶r¶, ha R véges jobb-Goldie dimenziójú és a jobb

annullátorokra maximum-feltételes.

Felhasználjuk, de nem bizonyítjuk a következ® jól ismert tételt : (lásd: [4], 4.15. Tétel)

3.3.3. Tétel. (Hopkins-Levitzki tétel) Minden (nem feltétlenül egységelemes) jobb-Artin gy¶r¶ jobb-

Noether.

El®ször Goldie tételének egyszer¶bb, szükséges irányát látjuk be, azaz, hogy ha egy gy¶r¶

hányadosgy¶r¶je féligegyszer¶ Artin, akkor az eredeti R nem lehet más, mint féligprím Goldie. Valójában

ehhez az irányhoz gyengébb feltételek is elegend®k:

3.3.4. Állítás. Ha az R gy¶r¶ hányadosgy¶r¶je Q, akkor igazak az alábbiak

1. Ha Q jobb-Goldie, akkor R is.

2. Ha Q féligegyszer¶ jobb-Noether, akkor R féligprím jobb-Goldie.

3. Ha Q egyszer¶ jobb-Noether, akkor R prím jobb-Goldie.

Bizonyítás. Belátható, hogy Q-ról örökl®dik a jobb annullátorokra a maximum-feltétel, hiszen ha indirekt

léteznek A�BCrR jobb annullátorok, de AQ=BQ, akkor válasszunk ki egy b∈B\A elemet. AQ=BQ

miatt létezik a ∈A, rs−1 ∈Q, hogy ars−1 = b. Így ar = bs, de ha A= rann(H) és 0 =Har =Hbs, akkor

s regularitása miatt Hb = 0, azaz b ∈ A, ami ellentmondás. A 3.2.9 állítás miatt a véges jobb-Goldie

dimenziójúság is örökl®dik (s®t ugyanaz a dimenzió), így R jobb-Goldie.

A 2. ponthoz vegyük észre, hogy a Noether tulajdonságból adódó maximum-feltétel miatt Q

jobb annullátorokra is maximum feltételes. Emellett nem lehet QQ-ban végtelen direktösszeg szintén

a Noetherség miatt, tehát véges jobb-Goldie dimenziójú. Így az el®z® pont miatt R jobb-Goldie.

Legyen NCR nilpotens ideál. Belátjuk, hogy N =0 így a 3.1.7 lemma miatt R féligprím. lann(N)≤
≤eRR, mert tetsz®leges ACrR jobbideálra, ha ANk+1=0, de ANk még nem, akkor 0 6=ANk≤A∩lann(N).

Viszont mivel lann(N) lényeges, így a 3.2.9 állítás miatt lann(N)QQ ≤ eQQ. Q féligegyszer¶sége miatt

lann(N)Q=Q, hiszen féligegyszer¶ modulusban a 2.2.10 állítás szerint nincs valódi lényeges rész. Ebb®l

az egyenl®ségb®l viszont az következik, hogy létezik a1, . . . an ∈ lann(N) és s1, . . . sn ∈S reguláris elemek,

hogy 1=
n∑
i=1

ais
−1
i . Felhasználva a közös nevez®r®l szóló 2.1.5 állítást: létezik b1, . . . , bn∈R és s∈S, hogy

s−1i s= bi. Ezért s=(
n∑
i=1

ais
−1
i )s=

n∑
i=1

aibi ∈ lann(N). Reguláris elem pedig csak a 0 annullátorában lehet.

A 3. pont esetében már csak a prímséget kell belátnunk. Legyen 0 6=A,BCR nemtriviális ideál. Ekkor

QAQ=Q, mivel Q egyszer¶, így léteznek ri, pi ∈R, si, ti ∈S, és ai ∈A elemek, hogy 1=
n∑
i=1

ris
−1
i aipit

−1
i .

A közös többszörösr®l szóló a 2.1.5 állítás miatt létezik d ∈ S és a′1, . . . , a
′
n ∈R, hogy 1 =

n∑
i=1

ris
−1
i a′id

−1,

azaz d =
n∑
i=1

ris
−1
i a′i. Mivel d ∈QA reguláris elem, így QA =Q. Vagyis QAB =QB =Q, tehát AB 6= 0,

ezért R prím.
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3.3.5. Következmény. Felhasználva a 3.3.3 tételt kapjuk, hogy ha Q féligegyszer¶ (egyszer¶) Artin-

gy¶r¶, akkor féligprím (prím) jobb-Goldie.

Most pedig lássuk Goldie tételének elégséges irányát. A bizonyítás itt is messzir®l indul:

3.3.6. De�níció. A ζ(R)
def
= {a ∈R | ∃I ≤ eRR : aI = 0} halmazt az R gy¶r¶ jobb szinguláris ideál jának

nevezzük.

3.3.7. Megjegyzés. Másik megfogalmazásban ζ(R) = {a ∈R | rann(a)≤ eRR}.
Az eredeti de�nícióban szerepl® I ≤ eRR jobbideálokat lényeges jobbideáloknak fogjuk hívni.

3.3.8. Állítás. ζ(R) valóban ideál.

Bizonyítás. Ha a, b ∈ ζ(R) és Ia, Ib ≤ eRR a megfelel® jobbideálok, akkor (a+b)Ia∩Ib = 0. Felhasználva,

hogy lényeges részmodulusok metszete lényeges (lásd: 2.2.10/2.), így ζ(R) összegzárt. Ha r∈R tetsz®leges,

a ∈ ζ(R) és aI = 0, akkor vegyük az r−1I = {p ∈R | rp ∈ I} lényeges jobbideált (a lényegességet a 2.2.10

állítás 3. pontjában láttuk). Ezzel arr−1I = 0-t kapunk, tehát ζ(R) jobbideál. A balról szorzásra pedig

triviálisan zárt, így ideál.

3.3.9. Állítás (Mewborn-Winton, [10], 2.3.4. Lemma). Ha R a jobb-annullátorokra maximum-feltételes,

akkor ζ(R) nilpotens. Speciálisan, ha R féligprím, akkor (3.1.7 miatt) ζ(R) = 0.

3.3.10. Megjegyzés. Érdemes megjegyezni, hogy a ζ(R) = 0 kijelentés azt jelenti, hogy minden lényeges

jobbideál bal annullátora 0.

Bizonyítás. A maximum-feltétel miatt létezik n ∈ N, hogy rann(ζ(R)n) = rann(ζ(R)n+1). Tegyük fel

indirekt, hogy ζ(R)n+1 6= 0. Legyen a ∈ ζ(R) a ζ(R)na 6= 0 egyenletet teljesít® elemek közül maximális

jobb annullátorú. Ha b ∈ ζ(R) tetsz®leges, akkor ζ(R) de�níciója miatt rann(b) ≤ eRR, speciálisan aR∩
∩ rann(b) 6= 0. Így létezik r ∈ R, hogy bar = 0, de ar 6= 0. Ez viszont az jelenti, hogy rann(ba) szigorúan

b®vebb, mint rann(a), ami csak akkor fordulhat el®, ha ζ(R)nba= 0. Mivel tetsz®leges b elemet vettünk,

így ζ(R)n+1a= 0. n választása miatt ζ(R)na is 0, ami ellentmondás, tehát ζ(R)n = 0.

3.3.11. Lemma. Ha R féligprím jobb-Goldie gy¶r¶, akkor tetsz®leges c ∈R-re az alábbiak ekvivalensek:

i) c ∈ S azaz reguláris

ii) c jobb reguláris

iii) cR≤ eRR

Bizonyítás. Az i) ⇒ ii) irány triviális. A ii) ⇒ iii) következik abból, hogy cR∼=R, így ugyanaz a jobb-

Goldie dimenziójuk, vagyis a 3.2.8 állítás miatt cR lényeges részmodulus.

A iii)⇒ i) irány belátásához vegyük észre, hogy az el®z® 3.3.9 állítás miatt ζ(R)=0, tehát lann(cR)=

= 0. Így lann(c) is 0. Legyen J a rann(c) komplementuma, azaz maximális az olyan jobbideálok közt,

ahol J ∩rann(c) = 0. Ekkor a 2.2.9 lemma miatt I
def
= J⊕rann(c)≤ eRR.

Belátjuk, hogy cJ ≤ ecRR. Legyen 0 6= cr ∈ cR, és tekintsük az r−1I
def
= {p ∈ R | rp ∈ I} jobbideált,

ami a 2.2.10 állítás 3. pontja miatt lényeges. ζ(R) = 0 miatt lann(r−1I) = 0, ezért crr−1I 6= 0. Tehát

crR≥ crr−1I ≤ cI = cJ azaz crR∩cJ 6= 0. Ezzel beláttuk, hogy cJ lényeges.

Az el®z® bekezdés, a 3.2.8 lemma, és iii) miatt dim(cJ) = dim(cR) = dim(RR). Valamint dim(J) =

=dim(cJ), felhasználva, hogy J∼=cJ , ami a J választásából adódott, miszerint J∩rann(c)=0. Megintcsak

a 3.2.8 lemmából adódóan J ≤ eRR, ezért rann(c) = 0, tehát c reguláris.

3.3.12. Lemma (Goldie Regularitási lemmája). Egy R féligprím jobb-Goldie gy¶r¶ben egy A jobbideál

pontosan akkor lényeges (A≤ eRR), ha tartalmaz reguláris elemet, azaz A∩S 6= ∅.
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Ez a lemma Goldie tételének magja, több lényegesen eltér® bizonyítása ismeretes, lásd: [4] (6.13.

állítás) avagy az alábbi bizonyítás forrása: [10] 2.3.5. állítás.

Bizonyítás. Elég belátnunk, hogy létezik egy c ∈ A, amire rann(c)∩A = 0. Hiszen ekkor A lényegessége

miatt rann(c)=0, és az el®z® 3.3.11 lemma miatt c∈S. Visszafelé, ha c∈S∩A, akkor cR≤eRR és cR⊆A,
tehát A≤ eRR.

El®ször belátjuk, hogy egy uniform I jobbideálra, hogy rann(x)∩I = 0 egy megfelel® x ∈ I elemre.

Tudjuk, hogy I2 6= 0, mert a gy¶r¶ féligprím, vagyis egy nemnulla jobbideál nem lehet nilpotens. Legyen

x, y∈I, xy 6=0. Indirekt tegyük fel, hogy J
def
= rann(x)∩I 6=0. Mivel I uniform, így JR≤eIR, ezért a 2.2.10

állítás 3. pontja miatt {r ∈R | yr ∈ J}= y−1J ≤ eRR. De így xy(y−1J) = 0, pedig lényeges jobbideál bal

annullátora 0, amivel ellentmondásra jutottunk. Tehát rann(x)∩I = 0.

Legyen mostmár A tetsz®leges jobbideál. Vegyünk egy U1 ⊆ A uniform jobbideált, ilyen a 3.2.5

lemma miatt létezik. Legyen u1 ∈ U1 az el®z® bekezdés szerint olyan elem, hogy rann(u1)∩U1 = 0. Ha

rann(u1)∩A 6= 0, akkor válasszunk egy U2 ⊆ rann(u1)∩A uniform jobbideált és bel®le egy u2 elemet,

amire rann(u2)∩U2 = 0.

Hasonlóan indukcióval : ha

A∩
( k⋂
i=1

rann(ui)
)
6= 0

akkor válasszunk egy Uk+1 uniform jobbideált ebb®l a halmazból, és egy uk+1 ∈ Uk+1 elemet, amire

rann(uk+1)∩Uk+1 = 0. Az indukció el®bb-utóbb leáll, ugyanis uiR⊆ Ui, és az Ui-k diszjunktak, tehát a

( k⊕
i=1

uiR
)⊕(

A∩
( k⋂
i=1

rann(uk)
))
⊆A

direktösszegnek legfeljebb rgdim(R) tagja lehet. Így Létezik n ∈ N, hogy

A∩
( n⋂
i=1

rann(ui)
)
= 0

Ekkor vegyük a c
def
=

n∑
i=1

ui∈A elemet. Mivel a
n∑
i=1

uiR összeg direktösszeg, így rann(c)=
n⋂
i=1

rann(ui).

Tehát rann(c)∩A= 0, ahogy állítottuk.

3.3.13. Következmény. Speciálisan ha R prím jobb-Goldie gy¶r¶, akkor I∩S 6=∅, azaz minden nemnulla

I ideálja tartalmaz reguláris elemet.

Bizonyítás. Belátjuk, hogy I lényeges jobbideál (és lényeges balideál is). Ha ACrR, akkor 0 6=AI⊆A∩I,
így I jobb lényeges. (A bal oldali lényegesség analóg: ekkor az IA szorzatot kell venni.) Ebb®l az el®z®

lemmával következik, hogy I tartalmaz reguláris elemet.

3.3.14. Tétel (Goldie tétele, [10], 2.3.6. Tétel). Egy R gy¶r¶re az alábbiak ekvivalensek:

i) R féligprím jobb-Goldie gy¶r¶

ii) R féligprím, véges jobb-Goldie dimenziójú gy¶r¶, és ζ(R) = 0

iii) R-nek van R [S−1] féligegyszer¶ Artin hányadosgy¶r¶je.

És ezek teljesülése esetén R pontosan akkor prím, ha R [S−1] egyszer¶.

Bizonyítás. Az i) ⇒ ii) irányt már beláttuk a 3.3.9 állításban.

A ii) ⇒ iii) irány belátásához legyen r ∈ R, s ∈ S. A 3.3.11 lemma miatt sR ≤ eRR, és r−1sR =

= {x ∈ R | rx ∈ sR} ≤ eRR a 2.2.10 állítás 3. pontja miatt. A 3.3.12 regularitási lemma miatt létezik
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s′ ∈ (r−1sR)∩S. Így van egy r′ ∈ R elem, amire rs′ = sr′ teljesül. Tehát a jobb Ore-feltétel teljesül és

a 2.3.2 tétel miatt létezik az R [S−1] jobb lokalizált.

Az R [S−1] féligegyszer¶ségéhez a 2.2.10 állítás 5. pontja alapján elég megmutatni, hogy nincs valódi

lényeges jobbideálja. Legyen J≤eR [S−1]R [S−1], ekkor megintcsak a 2.2.10 állítás 2. pontja alapján J∩R≤
≤ eRR. A regularitási lemma alapján egy lényeges jobbideál tartalmaz reguláris elemet, ami R [S−1]-ben

invertálható, tehát J =R [S−1].

Végül pedig vegyük észre, hogy a 3.3.5 következményben már láttuk a iii) ⇒ i) irányt, illetve azt,

hogy ha R [S−1] egyszer¶, akkor R prím. Visszafelé, ha R prím, akkor legyen I CR [S−1]. Ekkor 0 6=
= I ∩RCR (hiszen R [S−1] lényeges b®vítése R-nek) és a 3.3.13 következmény miatt R minden ideálja,

speciálisan I ∩R is tartalmaz reguláris elemet. Ez csak úgy lehet, ha I = R [S−1], mert R [S−1]-ben R

minden reguláris eleme invertálható. Ezzel az állítást beláttuk.

3.3.15. Következmény. A tétel gyakran alkalmazott speciális esete, hogy minden féligprím jobb-Noether

gy¶r¶nek van féligegyszer¶ hányadosgy¶r¶je. S®t, még speciálisabban: egy nullosztómentes Noether-

gy¶r¶nek mindig van féligegyszer¶ Artin hányadosgy¶r¶je.

3.3.16. Példa. Sokat vizsgált példák nemkommutatív gy¶r¶kre bizonyos ferde polinomgy¶r¶k, például

az úgynevezett els® komplex Weyl algebra, az A1(C)
def
= K[x, ∂]/(∂x−x∂−1). Belátható, hogy A1(C)

nullosztómentes és teljesül rá a jobb Ore-feltétel, így létezik a hányadosgy¶r¶je, amit nem triviális

konstruktívan de�niálni. (b®vebben lásd: [10], 1.3. fejezet)

3.3.17. Megjegyzés. Rögzített R esetén a kés®bbiekben nyugodtan beszélhetünk a hányadosgy¶r¶r®l,

hiszen a lokalizált - mint már a 2.4.1 állításban láttuk - izomor�a erejéig egyértelm¶.

Egységelem nélkül

Bár a fenti bizonyításban kihasználtuk a gy¶r¶ egységelemességét (hiszen enélkül nem is értelmeztük

a lokalizálás), valójában egységelem nélküli gy¶r¶kben is igaz a tétel abban a formájában, hogy egy

féligprím jobb-Goldie gy¶r¶ beágyazható féligegyszer¶ Artin-gy¶r¶be. S®t ez az állítás visszavezethet®

az egységelemes esetre. Ehhez el®bb egységelemesítenünk kell a gy¶r¶t, aminek több módja is van, de mi

céljainknak az alábbi de�níció felel meg.

3.3.18. De�níció. Ha R féligprím gy¶r¶, akkor létezik egy injektív R → End(R) homomor�zmus,

ahol r ∈ R képe az r-rel való balszorzás. Az R gy¶r¶ egységelemesítettje az End(R)-ben R és id által

generált részgy¶r¶, amit R1-gyel jelölünk. A továbbiakban R-et azonosítjuk az End(R)-beli balszorzások

részgy¶r¶jével.

3.3.19. Megjegyzés. A féligprímség nem hagyható el teljesen, ugyanis akkor nem lenne injektív a

homomor�zmus End(R)-be. Így viszont indirekt legyen a∈R, aminek a képe 0, vagyis a vele való balszorzás

mindent a 0-ba visz. Ekkor (a)CrR nilpotens jobbideál, ami ellentmond R féligprímségének.

Emellett könny¶ látni, hogy R-nek egy része pontosan akkor R-modulus, ha R1-modulus. Ez azért

fontos, mert így de�niálhatjuk a korábbi, egységelemet igényl® fogalmainkat R-re is, és érvényben

maradnak az egységelemes eset tételei R-modulusokra is.

3.3.20. Lemma. Legyen R tetsz®leges féligprím gy¶r¶. Ekkor

1) RCR1, s®t R lényeges jobbideálja R1-nek.

2) R1 féligprím.

3) Ha H az R1 jobbideáljainak egy olyan halmaza, hogy tetsz®leges A,B ∈ H esetén A∩R = B∩R,
akkor H-ra teljesül a maximum-feltétel.
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Bizonyítás. Az RCR1 állítás triviális, hiszen tetsz®leges R-beli elemmel avagy id-del szorozva R-ben

maradunk, ugyanígy ezek összegével szorozva is. A lényegesség belátásához legyen 0 6= AC rR
1. Mivel

R1-et generálja R és id, ezért AR⊆R. Valamint AR 6=0, hiszen 0 6= a∈A nem lehet a 0 endomor�zmusa

R-nek, ezért létezik r ∈R, hogy 0 6= ar ∈AR⊆R. Tehát R lényeges jobbideál.

Tegyük fel, hogy R1 nem féligprím, és legyen A egy nilpotens jobbideál. Ekkor (A∩R)n⊆An∩R=0,

ha An = 0, ami ellentmond R féligprímségének.

Végül nézzük az R1/R gy¶r¶t, ami ciklikus, azaz Z-nek egy faktora. Ha A,B ∈ H és A ( B, akkor

A/(A∩R)(B/(B∩R) és így A/(A∩R)∼= (A+R)/R( (B+R)/R≤R1/R. Mivel Z tetsz®leges faktora

Noether, így az (A+R)/R alakú részmodulusokra, és az eredeti A ∈ H beli halmazokra is teljesül a

maximum-feltétel.

3.3.21. Állítás. Ha R féligprím jobb-Goldie, akkor R1 is az.

Bizonyítás. A féligprímséget az el®z® lemma 2. pontja szolgáltatja, illetve ha gdim(R)<∞, akkor RR1 ≤
≤ eR

1
R1 miatt gdim(R1)<∞ is igaz.

A jobb-annullátorokra teljesül® maximum-feltétel belátásához el®ször bebizonyítjuk, hogy ha X⊆R1,

akkor rann(X)= rann(RX). A �⊆� tartalmazás triviális, megfordítva legyen ACrR olyan, hogy RXA=0

(azaz A≤ rann(RX)). Ekkor (R∩XA)2 is 0, de R1 féligprím, így R∩XA = 0. Tehát R lényegességéb®l

adódósan XA= 0, vagyis rann(X)⊇ rann(RX).

Az állítás belátásához vegyünk egy I1 ⊆ I2 ⊆ . . . jobb-annullátorok felszálló sorozatát. Az el®z®

bekezdés miatt ezek egy-egy R-beli halmaz jobb-annullátorai (hiszen RX⊆R), tehát az {Ij∩R} halmazok

is nemnulla jobb-annullátorok (hiszen RR1 lényeges részmodulus). A feltételb®l adódóan létezik j0 ∈ N,
hogy j0<j esetén Ij∩R=Ij+1∩R. Az el®z® lemma 3. pontja ilyen jobbideálokra vonatkozik, ezért Ij-kre

teljesül a maximumfeltétel. Tehát gdim(R1)<∞.

3.3.22. Lemma. Egységelemes Q jobb-Artin gy¶r¶ minden reguláris eleme invertálható.

Bizonyítás. Legyen s ∈ Q reguláris elem, és tekintsük az snQ alakú jobbideálokat. Ezek egy leszálló

jobbideál-sorozatot alkotnak, tehát létezik n ∈ N, amire snQ = sn+1Q. Speciálisan sn = sn+1q valamely

q ∈ Q-ra. Így sn(1− sq) = 0, amib®l s regularitása miatt következik, hogy sq = 1. Ugyanez a gondolat

m¶ködik balinvertálhatóságra is, így s invertálható.

3.3.23. Tétel. Ha R féligprím (nem feltétlenül egységelemes) jobb-Goldie gy¶r¶, akkor létezik Q

féligegyszer¶ Artin hányadosgy¶r¶je.

Bizonyítás. El®ször tegyük fel, hogy R féligprím. Ekkor a 3.3.20 lemma miatt R1 is az, így a 3.3.14 tétel

miatt létezik a féligegyszer¶ Artin Q hányadosgy¶r¶je. Az el®z® lemma miatt Q minden reguláris eleme,

speciálisan R1 minden reguláris eleme is invertálható. Meggondolható, hogy R féligprímsége miatt R1

reguláris elemei ugyanazok, mint R reguláris elemei. Így csak azt kell belátnunk, hogy Q minden eleme

rs−1 alakú (r, s ∈R).
Mivel RR1 ≤ eR

1
R1 , ezért a 3.3.12 regularitási lemma miatt létezik a∈R reguláris elem. Legyen q∈Q

tetsz®leges, és nézzük az a−1qa elem pt−1 alakú felírását, ahol p, t ∈ R1. Ekkor q = ap(at)−1, így mivel

aR1 ⊆R (az R1 de�níciójából adódóan), ezért tetsz®leges q ∈Q felírható a kívánt alakban, tehát Q az R

hányadosgy¶r¶je.

3.3.24. Megjegyzés. Az állítás megfordítható, részletesen lásd: [10], 3.1.7. Tétel.



3. FEJEZET. HÁNYADOSGY�R�K 34

3.4. Alkalmazások

Invariáns bázisszám

E fejezet el®tt érdemes felidézni az invariáns bázisszámról korábban írt állításokat, ugyanis a

dimenzió-fogalom ilyen irányú általánosítása nemkommutatív esetben is értelmezhet®. A kommutatív

gy¶r¶kr®l szóló fejezetben bemutatott tételekben csak az alfejezet legvégén használtuk fel a gy¶r¶

kommutativitását, így az 1.3.7, 1.3.8 állítások és az 1.3.9 tétel nemkommutatív gy¶r¶kre is érvényben

marad. Ezt felhasználva láthatjuk be, hogy

3.4.1. Tétel. Minden egységelemes féligprím jobb-Noether gy¶r¶re teljesül a jobb invariáns bázisszám

feltétel (természetesen ez a szabad jobb-modulusokra értelmezett invariáns bázisszám tulajdonság).

S®t, a korábbiakat �gyelembe véve észrevehetjük azt is, hogy az invariáns bázisszám szükséges

feltétele annak, hogy a gy¶r¶nek nemnulla Artin hányadosgy¶r¶je legyen. A tétel belátásához szükségünk

van egy lemmára illetve a Wedderburn-Artin tételre.

3.4.2. Tétel (Wedderburn-Artin). Ha R egységelemes Artin-gy¶r¶, akkor a J(R) Jacobson-radikálja

nilpotens, illetve az R/J(R) faktorgy¶r¶ végessok ferdetest feletti teljes mátrixgy¶r¶ direktösszegével

izomorf.

A tétel közismert, nem bizonyítjuk. A bizonyítását lásd: [7], 7.9.15. állítás.

3.4.3. Lemma. Minden Artin-gy¶r¶nek van jobb invariáns bázisszáma.

Bizonyítás. Tekintsük az R/J(R) gy¶r¶t. Elég belátnunk, hogy végessok ferdetest feletti teljes

mátrixgy¶r¶ direktösszegére teljesül az (IBN), mert R/J(R) is ilyen alakú, és így az 1.3.8 tétel miatt

az eredeti R gy¶r¶nek is van invariáns bázisszáma. Illetve vegyük észre, hogy a faktor-homomor�zmus

semmiképp sem lehet nulla, hiszen J(R) nilpotens, míg R egységelemes.

Az 1.3.9 állításból tudjuk, hogy ferdetest feletti teljes mátrixgy¶r¶nek van invariáns bázisszáma,

tehát elég belátnunk, hogy véges direkösszegre örökl®dik az (IBN). Ekkor vehetjük a direktösszeg egyik

tagjára való vetítést, ami egy nemnulla homomor�zmus, és a képére teljesül az (IBN), így az 1.3.8 tétel

alapján a direktösszegre is.

A 3.4.1 tétel bizonyítása. Ha R egységelemes féligprím jobb-Noether gy¶r¶, akkor Goldie tételének

Noether-gy¶r¶kre vonatkozó kövekekezménye (3.3.15) miatt létezik R-nek a Q féligegyszer¶ Artin

hányadosgy¶r¶je, azaz egy R→Q nemnulla homomor�zmus. Az el®z® lemma alapján Q-nak van invariáns

bázisszáma, ezért megint az 1.3.8 tétel szerint R-nek is.

Nil részhalmazok

3.4.4. De�níció. Egy H ⊆R részhalmaz nil, ha minden h ∈H nilpotens.

Levitzki tétele szerint jobb-Noether gy¶r¶kben a nil egyoldali ideálok nilpotensek is. Ez az állítás

következménye az itt nem bizonyított 3.1.8 tételnek. Ezt még maga Levitzki általánosította, és belátta,

hogy egy (bal- és jobb-) Noether-gy¶r¶ nil részgy¶r¶je is szükségképpen nilpotens. Goldie tételével még

er®sebb állítás látható be:

3.4.5. Tétel (Levitzki, Hopkins, Goldie). Ha R (nem feltétlenül egységelemes) jobb-Noether gy¶r¶, és H

multiplikatív nil halmaza, akkor H nilpotens.

A bizonyításhoz fel kell használnunk a tétel egy speciális esetét:
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3.4.6. Tétel (Jacobson, lásd: [6], 201. oldal)). Ha R jobb-Artin gy¶r¶, és H multiplikatív nil halmaza,

akkor H nilpotens.

Ehhez szükséges a modulus hosszának fogalma, amely már a kommutatív gy¶r¶ prímideálnál vett

lokalizáltjánál el®került. A fogalom nemkommutatív esetre ugyanígy de�niálható, így a rövidség kedvéért

csak hivatkozunk az 1.4.5 de�nícióra, illetve az 1.4.7 tételre. Utóbbiban a gy¶r¶ kommutativitását és

egységelemességét nem használva láttuk be, hogy egy Artin és Noether modulusnak szükségképpen véges

a hossza. Így a 3.3.3 Hopkins-Levitzki tételt felhasználva az alábbi következményt kapjuk:

3.4.7. Következmény. Egy Artin modulus hossza mindig véges.

Ennek birtokában már beláthatjuk Jacobson fenti tételét.

3.4.6 tétel bizonyítása. Legyen l az R gy¶r¶ hossza. Megmutatjuk, hogy minden L multiplikatív nilpotens

halmazra Ll = 0 is teljesül. Tekintsük az R≥ LR≥ L2R≥ . . .≥ LkR= 0 jobbideálok egy sorozatát. Egy

ilyen véges lánc kib®víthet® az RR kompozícióláncává, és ahogy azt az 1.4.6 lemma el®tt megmutattuk,

minden kompozíciólánc ugyanolyan hosszú, így szükségképpen k ≤ l.
Legyen most N maximális a H-beli multiplikatív zárt nilpotens halmazok közt. Ilyen az el®z®

bekezdés miatt valóban létezik, hiszen ha L1 ⊆ L2 nilpotensek, akkor Ll1 = Ll2 = 0, így alkalmazható

a Zorn-lemma.

Tegyük fel indirekt, hogy N 6= H. Legyen ekkor h ∈ H\N olyan elem, amire hN ⊆ N . Ilyen elem

létezik, hiszen ha minden hi ∈H\N elemre létezik ni ∈N , hogy hini /∈N , akkor vegyünk egy tetsz®leges

h0∈H\N -et és legyen hi+1=hini∈H\N , felhasználva, hogy H multiplikatív zárt. De ez egy tetsz®legesen

hosszú n1n2 . . . nk 6= 0 sorozatot jelentene, ami ellentmond annak, hogy N l = 0.

Most ennek a h elemnek a segítségével találni fogunk egy N ( T ⊆ H multiplikatív zárt nilpotens

halmazt, ami ellentmond N maximalitásának. Legyen m ∈ N olyan, hogy hm = 0 (ilyen létezik, hiszen

H nil), és legyen T
def
= {hi | 1 ≤ i ≤m−1}∪{nhi |n ∈ N, 0 ≤ i ≤m−1}. Mivel hN ⊆ N , így T valóban

multiplikatív zárt, illetve h ∈H\N , tehát T )N .

Tm elemei már a {nhi |n∈N, 0≤ i≤m−1} halmazban vannak, hiszen ha csupa hi-t szorzunk össze,

akkor 0-t kapunk (és N maximalitása miatt 0 ∈ N), egyébként pedig nhi alakú elemet. Nézzük akkor

(Tm)l egy elemét:
l∏

j=1

njh
i(j) = n1

( l−1∏
j=1

hi(j)nj+1

)
hi(l) ∈N ·N l−1hi(l) = 0

ahol 1 ≤ i(j) ≤ m− 1 minden j-re. Tehát T valóban nilpotens, ami ellentmondás, amivel az állítást

beláttuk.

3.4.5 tétel bizonyítása. Legyen N az R prímradikálja. A 3.1.8 állításból tudjuk, hogy N nilpotens, legyen

n∈N olyan, hogy Nn=0. Ha belátjuk, hogy R/N minden H nil halmaza nilpotens, akkor ebb®l következik

az állítás, hiszen ha (H+N)m ⊆N , akkor (H+N)mn ⊆Nn = 0.

Elég tehát az N = 0 esetet vizsgálni (hiszen R/N prímradikálja 0), így R féligprím jobb-Noether,

tehát létezik az R [S−1] féligegyszer¶ Artin hányadosgy¶r¶je. Így a feladat tovább egyszer¶södik arra,

hogy egy féligegyszer¶ Artin-gy¶r¶ minden nil részhalmaza nilpotens, err®l viszont már az el®z® tétel

alapján tudjuk, hogy igaz.



Irodalomjegyzék

[1] Ardakov, K.: Noetherian Algebras, egyetemi jegyzet. Cambridge: University of Cambridge, [s.a.].

[2] Eisenbud, David: Commutative Algebra, with a View Toward Algebraic Geometry. New York:

Springer-Verlag, [s.a.].

[3] Fried, Ervin: Algebra II.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.

[4] Goodearl, K. R.; War�eld, Jr. R. B.: An introduction to Noncommutative Noetherian Rings. New

York: Cambridge University Press, Second Edition, 2004.

[5] Hungerford, T. W.: Algebra. New York: Springer-Verlag, 1974.

[6] Jacobson, Nathan: Structrure of rings. Providence: American Mathematical Society, Revised Edition,

1964.

[7] Kiss W., Emil : Bevezetés az algebrába. Budapest: Typotex, 2007.

[8] Lam, T. Y.: Lectures on Modules and Rings. New York: Springer-Verlag, 1999.

[9] Lang, Serge: Algebra. New York: Springer-Verlag, Revised Third Edition, 2002.

[10] McConnell, J. C.; Robson, J. C.: Noncommutative Noetherian Rings. Chichester; New York: Wiley,

1987.

[11] Reid, Miles: Undergraduate Commutative Algebra. Cambridge: Cambridge University Press, 1995

36


	Bevezeto
	Kommutatív lokalizálás
	A konstrukció
	Tulajdonságok
	Invariáns bázisszám
	Prímideálnál vett lokalizált

	Nemkommutatív lokalizálás
	Elokészületek
	Injektív burok
	A konstrukció
	Tulajdonságok

	Hányadosgyuruk
	Prímradikál
	Goldie dimenzió
	Goldie tétele és következményei
	Alkalmazások


