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Mục tiêu của luận án: Nghiên cứu một số bất biến của một môđun hữu hạn sinh đối 

với một iđêan tham số. Công cụ chính là các hệ tham số hầu p-chuẩn tắc của các 

môđun này. Nội dung chính của luận án gồm 3 phần. 

    Phần 1: Nghiên cứu hàm độ dài  
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l  modulo một hệ tham số hầu p-

chuẩn tắc, các đặc trưng Euler-Poincaré bậc cao và các hệ số Hilbert đối với hệ tham 

số hầu p-chuẩn tắc.  

    Phần 2: Nghiên cứu tính đa thức của hàm 0 1(H (R/ I ))n

ml   theo n trong hai trường hợp: 

I là iđêan chính hoặc I là iđêan sinh bởi một phần hệ tham số hầu p-chuẩn tắc. 

    Phần 3: Từ tính chất của hệ tham số hầu p-chuẩn tắc, xây dựng một họ vô hạn các 

bậc đối đồng điều trên vành Noether địa phương. 

Các kết quả chính của luận án: Luận án đã đạt được các kết quả chính sau đây: 

1. Cho M  là một R -môđun hữu hạn sinh. Cho 1,..., dx x  là một hệ tham số hầu p-

chuẩn tắc của M , chúng tôi chỉ ra rằng các môđun con thương 

 1,

1
/(x :j )

0 : i

n j
j

ni

M i
M M

U x 




  không phụ thuộc vào 1,..., 2dn n   và cách chọn 

1,..., dx x .  Sử dụng các môđun con thương này chúng tôi chỉ ra rằng các bậc 

tương ứng với các hệ số khác không của hàm đa thức 
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không phụ thuộc vào cách chọn hệ tham số, ở đây 1,..., dx x  là một hệ tham số 

hầu p-chuẩn tắc của M. 



 

2. Đưa ra công thức tính cho các đặc trưng Euler-Poincaré bậc cao, hệ số Hilbert  

đối với một hệ tham số hầu p-chuẩn tắc. Từ đó so sánh hàm độ dài 
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l , các hệ số Hilbert và các đặc trưng Euler-Poincaré bậc cao 

đối với hệ tham số hầu p-chuẩn tắc. 

3. Chỉ ra hàm 0 1(H (R/ I ))n

ml   là đa thức theo n trong trường hợp I là iđêan chính 

hoặc I sinh bởi một phần hệ tham số hầu p-chuẩn tắc. Hơn nữa, đưa ra công 

thức tính các hệ số của đa thức trong trường hợp iđêan chính và iđêan sinh bởi 

một phần hệ tham số chuẩn tắc trong vành Cohen-Macaulay suy rộng qua độ 

dài các môđun đối đồng điều địa phương và số bội. 

4. Sử dụng các môđun con thương bất biến ,i

MU  , chúng tôi xây dựng một họ vô 

hạn các bậc đối đồng điều của một vành Noether, địa phương.  
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