
چکیده
برای هرگاه گوییم، آرمنداریز n−نیم را R حلقه ی باشد. مثبت صحیح عدد یک n کنیم فرض
تکرارهای (با ضریبی n هر حاصلضرب آن گاه ،fn = ٠ اگر ،R[x] حلقه در f چندجمله ای هر
عـدد هـر بـرای هـرگـاه گـوییم، آرمـنـداریـز نـیـم را R حلقه ی است. صفر با برابر f از ممکن)
نیم حلـقـه هـای که است بدیهی باشد. آرمنداریز n−نیم ،R حـلـقـه ی ،n مـثـبـت صـحـیـح
از برخی ابتدا نامه، پایان این در هـسـتـنـد. آرمـنـداریـز حـلـقـه هـای از تعمیمی آرمنـداریـز،
رابطه ی سپس می کنیم. بررسی را دارند آرمـنـداریـزی n−نـیـم خاصیت که ماتریسی حلقه های
نشان واقع در می کنیم. بررسی را تقلیل یافته حلقه های با آرمنداریز n−نیم حلقه های بین
n× n مثلثی باال ماتریس های حلقه ی اگر فقط و اگر است تقلیل یافته R حلقه ی که می دهیم
است آرمنداریز n−نیم ،R حلقه ی که می کنیم ثابت همچنین باشد. آرمنداریز n−نیم ،R روی
بیان نیز آرمنداریز نیم −n حلقه های از متعددی مثال های باشد. چنین R[x] اگر فقط و اگر

می کنیم.

مثلثی، باال ماتریس  حلقه ی آرمنداریز، نیم حلقه ی آرمنداریز، n−نیم حلقه ی کلیدی: کلمات
یافته. تقلیل حلقه ی چندجمله ای، حلقه ی



Abstract

Given a positive integer n, a ring R is said to be n-semi-Armendariz if whenever fn = 0 for a
polynomial f in one indeterminate overR, then the product (possibly with repetitions) of any n co-
efficients of f is equal to zero. A ring R is said to be semi-Armendariz if R is n-semi-Armendariz
for every positive integer n. Semi-Armendariz rings are a generalization of Armendariz rings. In
the thesis, we first obtain a classification of reduced rings, proving that a ring R is reduced if and
only if the n by n upper triangular matrix ring over R is n-semi-Armendariz. We prove that a ring
R is n-semi-Armendariz if and only if so is the polynomial ring overR. We next study interesting
properties and useful examples of n-semi-Armendariz rings, constructing various kinds of coun-
terexamples in the process.
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