O pewnych uogólnieniach pierścieni Armendariza.
Michal Ziembowski (Wȩgrów)
W pracy [1] E.P. Armendariz udowodnil, że jeśli R jest pierścieniem zredukowanym, to
dla dowolnych wielomianów f (x) = a0 +a1 x+· · ·+am xm , g(x) = b0 +b1 x+· · ·+bn xn ∈ R[x],
(∗) z równości f (x)g(x) = 0 wynikaja̧ równości ai bj = 0 dla wszystkich i, j.
Pierścienie posiadaja̧ce wlasność (∗) obecnie nazywane sa̧ pierścieniami Armendariza, a
ich systematyczne badanie zostalo zapocza̧tkowane w pracy [10].
Zamieniaja̧c w powyższej definicji pierścień wielomianów R[x] na pierścień szeregów
potȩgowych R[[x]] otrzymuje siȩ definicjȩ pierścieni Armendariza typu szeregowego ([3]),
zamieniaja̧c R[x] na pierścień pólgrupowy R[S] otrzymuje siȩ definicjȩ pierścieni Armendariza wzglȩdem pólgrupy S ([5]), a zamiana R[x] na pierścień ogólnionych szeregów
potȩgowych R[[S]] prowadzi do definicji pierścieni S-Armendariza ([6]). Rozważa siȩ
także skośna̧ wersjȩ pierścieni Armendariza, w której pierścień R[x] jest zasta̧piony przez
pierścień skośnych wielomianów R[x, σ] ([2]).
W pracy [9] przedstawiono konstrukcjȩ pierścienia skośnych uogólnionych szeregów potȩgowych R[[S, ω]] o wspólczynnikach z pierścienia R i wykladnikach ze ściśle uporza̧dkowanego
monoidu S, gdzie ω : S → End(R) jest homomorfizmem monoidów. Odpowiednio dobieraja̧c monoid S i homomorfizm ω, jako szczególne przypadki tej konstrukcji otrzymuje siȩ
pierścienie R[x], R[[x]], R[S], R[[S]] i R[S, σ]. Zatem zamieniaja̧c w definicji pierścienia
Armendariza pierścień R[x] na R[[S, ω]], otrzymuje siȩ wspólne uogólnienie wszystkich
wyżej wymienionych wersji pierścieni Armendariza. Badanie wlasności Armendariza w
odniesieniu do pierścienia R[[S, ω]] umożliwia wiȩc jednolite podejście do różnych typów
pierścieni Armendariza i prowadzi do syntezy rezultatów opublikowanych w wielu pracach.
W komunikacie zostanie przedstawiona konstrukcja pierścienia skośnych uogólnionych
szeregów potȩgowych R[[S, ω]] oraz wyniki otrzymane w pracach [7] i [8], dotycza̧ce wlasności
Armendariza dla pierścienia R[[S, ω]].
Wspólautorami przedstawionych wyników sa̧ G. Marks i R. Mazurek.
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[10] M.B. Rege, S. Chhawchharia, Armendariz rings, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 73 (1997),
14–17.
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