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Niech R bedzie
K-algebra, laczn
a,, σ jej K-liniowym automorfizmem oraz
,
,
niech δ oznacza σ-różniczkowanie K-algebry R, tzn. endomorfizm addytywnej grupy R taki, że dla dowolnych a, b ∈ R δ(ab) = δ(a)b + σ(a)δ(b).
W przypadku, gdy δ jest odwzorowaniem lokalnie nilpotentnym i dla pewnego
q ∈ K spelniony jest warunek q-przemienności δσ = qσδ, można rozpatrywać
pierścień skośnych szeregów potegowych
R[[x; δ, σ]], zdefiniowany podobnie
,
jak pierścień skośnych wielomianów R[x; δ, σ]. Oczywiście R[x; δ, σ] jest podpierścieniem w R[[x; δ, σ]]. O wlasnościach pierścienia skośnych szeregów pote,
gowych bylo do tej pory bardzo malo wiadomo. W pracy [1] wykazano, że
jeśli lokalnie nilpotentne σ-różniczkowanie δ jest surjekcja,, to R jest prawostronnym modulem wolnym przeliczalnej rangi nad podpierścieniem stalych
Rδ = ker δ oraz pierścień R[[x; δ, σ]] jest izomorficzny z pierścieniem endomorfizmów End(RRδ ). W tym przypadku pierścień R[[x; δ, σ]] można zatem
utożsamiać z pelnym pierścieniem macierzy nieskończonych M∞ (Rδ ). Stad
,
widać w szczególności, że jeśli δ jest surjekcja,, to R[[x; δ, σ]] jest pierścieniem
pierwszym (pólpierwszym) wtedy i tylko wtedy, gdy Rδ ma te, sama, wlasność.
Wykazano, że jeśli δ jest lokalnie nilpotentnym różniczkowaniem (niekoniecznie
surjekcja),
to pierwszość (pólpierwszość) podpierścienia stalych Rδ zapewnia
,
pierwszość (pólpierwszość) pierścienia skośnych szeregów potegowych.
Znale,
ziono dość zaskakujacy
przyklad pierwszego pierścienia R, dla którego R[[x; δ]]
,
zawiera nilpotentne idealy. W [1] podano również przyklad pierścienia przemiennego R wraz z lokalnie nilpotentnym różniczkowaniem δ, dla którego
R[[x; δ]] jest dziedzina,, zaś po dolaczeniu
do R odwrotności jednego elementu
,
δ
−1
t ∈ R , pierścień R[t ][[y; δ]] jest pelnym pierścieniem nieskończonych macierzy.
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