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Доведено, що дробове IF -кiльце Безу є дробово-регулярним, i якщо
його стабiльний ранг не перевищує 2, дробове IF -кiльце Безу є кiльцем
елементарних дiльникiв.
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Нехай P – деяка кiльцева властивiсть. Згiдно Вамоша [1] кiльце R є дробовим P ,
якщо класичне кiльце дробiв Q(R/I) кiльця R/I має властивiсть P для довiльного
iдеалу I кiльця R. Зокрема, нетерове кiльце є дробово напiвлокальне i також дробове
кiльце Каша. В цiй роботi дається вiдповiдь на питання, поставлене в роботi [2]
про дробове IF -кiльце Безу. А саме, буде показано, що дробове IF -кiльце Безу є
дробово-регулярним, i якщо його стабiльний ранг дорiвнює 2, дробове IF -кiльце
Безу є кiльцем елементарних дiльникiв.

Назвемо комутативне кiльце R дробово-регулярним, якщо для довiльного не-
нульового елемента a ∈ R класичне кiльце дробiв Q(R/rad(a)) кiльця R/rad(a) є
регулярним, де rad(a) – нiльрадикал елемента a [3].

Нагадаємо необхiднi означення i факти.
Кiльце R називатимемо IF -кiльцем, якщо довiльний iн’єктивний R-модуль є

плоским [4]. В наступних теоремах зiбранi всi вiдомi факти про IF -кiльця. Для
зручностi в теоремi 1. об’єднуються результати кiлькох авторiв.

Теорема 1 ([2], [4], [5], [6], [7], [8]). Нехай R – комутативне кiльце. Тодi наступнi
твердження еквiвалентнi:

1) R – IF -кiльце;
2) R – когерентне кiльце i довiльний скiнченнопороджений iдеал є анулятор-

ним iдеалом;
3) R – когерентне кiльце i довiльний плоский R-модуль є FP -iн’єктивним

модулем;
4) R – когерентне i само FP -iн’єктивне кiльце;
5) R – когерентне i локальне IF -кiльце.
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Теорема 2 ([7]). Комутативна область R є прюферовою областю тодi i тiльки
тодi, коли факторкiльце R/I є IF -кiльцем для довiльного ненульового скiнченно-
породженого iдеалу I.

Кiльце R називатимемо напiвкогерентним кiльцем, якщо Hom(B,C) є пiдмо-
дулем плоского R-модуля, де B,C є iн’єктивними R-модулями [7]. Очевидно, що
область Безу та нетерове кiльце є напiвкогерентним. Комутативне кiльце R є ко-
герентним тодi i тiльки тодi, коли Hom(B,C) є плоским R-модулем для довiльної
пари B,C iн’єктивних R-модулiв [7]. Якщо R – область цiлiсностi, а B,C – iн’єктивнi
R-модулi, тодi Hom(B,C) є модулем без кручення i Hom(B,C) ⊂ Q

⊗
Hom(B,C),

де Q – поле дробiв кiльця R.

Твердження 1. Редуковане комутативне кiльце R є напiвкогерентним тодi
тiльки тодi, коли minR – компакт.

Перейдемо до характеризацiї IF -кiлець. Очевидним прикладом IF -кiльця мо-
же слугувати регулярне кiльце, оскiльки над таким кiльцем довiльний модуль є
плоским. Якщо кiльце є редукованим, то вiрне i обернене твердження.

Твердження 2 ([7]). Нехай R – комутативне кiльце. Тодi наступнi твердження
еквiвалентнi:

1) R – регулярне кiльце;
2) R – редуковане IF -кiльце.
Можна вiдмiтити i такий результат.

Твердження 3 ([7]). Нехай R – IF -кiльце. Тодi
1) Q(R) = R;
2) якщо S – мультиплiкативно замкнена множина в R, тодi RS є IF -кiль-

цем.

Наступне твердження вiдiграє фундаментальну роль в наших дослiдженнях.

Твердження 4 ([7]). Якщо кiльце дробiв Q(R) кiльця R є IF -кiльцем, тодi R –
напiвкогерентне i довiльний скiнченнопороджений плоский пiдмодуль вiльного R-
модуля є проективним.

НехайR – комутативне кiльце Безу, яке є дробовим IF -кiльцем. Тодi для довiль-
ного ненульового iдеалу I кiльця R, кiльце дробiв Q(R/I) є IF -кiльцем. Оскiльки
min(R/I) гомоморфний min(R/radI), ми бачимо, що кiльце R/radI – редуковане
кiльце Безу з компактним просторомminR. Згiдно [9] Q(R/radI) є регулярним кiль-
цем i, отже, R – дробово регулярне кiльце. Тим самим доведено наступну теорему

Теорема 3. Дробове IF -кiльце Безу є дробово-регулярним.

Наслiдок 1. Нехай R – дробове IF -кiльце Безу. Тодi для довiльного власного iдеала
I кiльця R простiр min(R/I) – компакт.

Теорема 4. Нехай R – дробове IF -кiльце Безу з ненульовим радикалом Джекоб-
сона (нiльрадикалом). Тодi ст.р.(R) � 2.

Доведення. Розглянемо фактор кiльце R/J(R). На основi наслiдку 1. min(R/J(R))
– компакт. Тодi R/J(R) – кiльце Ермiта, тобто кiльце стабiльного рангу 2 [10]. Звiдси
одержимо, що ст.р.(R) � 2 [11]. �
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Нехай R – таке комутативне кiльце Безу, що Q(R/rad(a) є IF -кiльцем для
довiльного ненульового елемента a ∈ R. Оскiльки IF -кiльце – це когерентне само
FP -iн’єктивне кiльце, тодi Q(R/rad(a) -когерентне кiльце. Враховуючи [[7], тв. 3.2]
одержимо, що R/rad(a) – напiвкогерентне редуковане кiльце. Звiдси на основi [7],
min(R/rad(a) – компакт, а це означає, що Q(R/rad(a) – регулярне кiльце. Отже,
доведена наступна теорема.

Теорема 5. Нехай R – таке комутативне кiльце Безу, що Q(R/rad(a) є IF -
кiльцем для довiльного ненульового елемента a ∈ R. Тодi R – дробово регулярне
кiльце.

Щоб зрозумiти перевагу саме таких дослiджень розглянемо випадок адеква-
тного кiльця Безу R. Нехай a – ненульовий елемент кiльця R. Тодi згiдно [14] R/aR
– комутативне кiльце Безу в якому нульовий елемент 0̄ є адекватним. Згiдно з
(R/aR)/(aR/rad(a)) ∼= R/rad(a) – регулярне кiльце, яке збiгається зi своїм кiль-
цем дробiв Q(R/rad(a)). Оскiльки регулярне кiльце є IF -кiльцем, одержуємо такий
результат.

Теорема 6. Адекватне кiльце є скiнченим дробовим IF -кiльцем.

Зауважимо, що в роботi [[12], приклад 2.3] наведено приклад адекватного кiль-
ця, яке не є дробовим IF -кiльцем в сенсi означення з роботи [3].

Теорема 7. Дробово-регулярне (скiнчене дробове IF -кiльце) кiльце Безу стабiль-
ного рангу 2 є кiльцем елементарних дiльникiв.

Доведення. Для доведення достатньо показати, що модуль M , який вiдповiдає ма-

трицi
(
a 0
b c

)
, де aR+ bR+ cR = R є прямою сумою циклiчних пiдмодулiв. Заува-

жимо, що модуль можна розглядати як R/acR-модуль. Нехай P = rad(ac). Оскiльки
кiльце R є дробово регулярним, кiльце R̄ = R/P є напiвспадковим. Тодi M̄ = M/PM

є модулем, який вiдповiдає матрицi Ā =

(
ā 0̄
b̄ c̄

)
. Оскiльки R̄ – напiвспадкове кiльце

i āc̄ = 0̄, то iснує такий iдемпотент ē ∈ R̄, що ā = ēā i c̄ = (1̄ − ē)c̄. Легко побачити,
що M̄ē вiдповiдає матрицi ēĀ як ēR̄-модуль i M̄(1̄− ē) матрицi (1̄− ē)Ā як (1̄− ē)R̄-
модуль. Кiльця eR i (1 − e)R як гомоморфнi образи R є кiльцями Ермiта. Тому
iснують такi оборотнi матрицi P̄1 ∈ M2(ēR̄) i Q̄1 ∈ M2((1̄ − ē)R̄), що

P̄1ēĀ =

(
s̄ 0̄
0̄ 0̄

)
, (1̄− ē)ĀQ̄1 =

(
0̄ 0̄
0̄ t̄

)
.

Покладемо P̄ = (1̄ − ē)Ē + P̄1 i Q̄ = ēĒ + Q̄1, де Ē – оборотна матриця другого
порядку над R̄. Тодi P̄ , Q̄ – такi оборотнi над R̄, що

P̄ ĀQ̄ =

(
s̄ 0̄
0̄ t̄

)
.

Очевидно, що можемо припустити, що s̄ є дiльником t̄. Також очевидно, що āR̄+
b̄R̄+ c̄R̄ = s̄R̄ i s̄ є оборотним елементом в R̄. Звiдси випливає, що M̄ є циклiчним R̄-
модулем. Згiдно леми Накаями модуль M є циклiчним модулем над кiльцем R/acR.
Звiдси M є циклiчним над R i M ∼= R/tR [13]. Отже R є кiльцем елементарних
дiльникiв. �
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FRACTIONALLY IF -BEZOUT RING
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Proved that IF Bezout ring is fractionally regular, and if its stable range
does not exceed 2 then fractionally regular IF Bezout ring is elementary divisor
ring.
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Доказано, что дробное IF -кольцо Безу является дробно-регулярным,
и если его стабильный ранг не превышает 2, дробное IF -кольцо Безу яв-
ляется кольцом элементарных делителей.

Ключевые слова: кольцо Безу, IF -кольцо, дробное IF -кольцо, стабиль-
ный ранг, кольцо элементарных делителей.


