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CÁC ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Bài toán về chỉ số chính quy của tập điểm béo giúp chúng ta đánh giá được chiều

của iđêan bao gồm tất cả đa thức triệt tiêu trên tập các điểm phân biệt đối với các

số bội tương ứng. Đây là bài toán mở và khó cho đến hiện tại. Bài toán này còn liên

quan đến giả thuyết của Nagata về chặn dưới cho các bậc của các hàm nội suy mà

hiện nay chưa được giải quyết. Từ việc quan tâm và nghiên cứu bài toán này chúng

tôi có được một số kết quả mới sau:

1. Chỉ ra được công thức tính chỉ số chính quy của tập s điểm béo ở vị trí tổng

quát trên một r-phẳng trong Pn, s ≤ r + 3.

2. Chỉ ra được công thức tính chỉ số chính quy của tập s điểm đồng bội không

cùng nằm trên một (r − 1)-phẳng trong Pn, s ≤ r + 3.

Hai kết quả trên được công bố trên bài báo [26], của tạp chí Comm. Algebra.

3. Chứng minh được giả thuyết của GS. Ngô Việt Trung về chặn trên cho chỉ số

chính quy của tập các điểm béo là đúng trong tập gồm 2n+ 1 điểm kép sao cho

không có n+1 điểm nào của chúng nằm trên (n− 2)-phẳng trong không gian xạ

ảnh Pn.
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4. Chứng minh được giả thuyết của GS. Ngô Việt Trung về chặn trên cho chỉ số

chính quy của tập các điểm béo là đúng trong tập gồm 2n + 2 điểm kép không

suy biến sao cho không có n + 1 điểm nào của chúng nằm trên (n − 2)-phẳng

trong không gian xạ ảnh Pn.

Hai kết quả trên được công bố trên bài báo [20] và [21] của tạp chí Hue University

Journal of Science và Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp.

Huế, ngày 14 tháng 01 năm 2019

Người hướng dẫn Ngiên cứu sinh

PGS.TS. Phan Văn Thiện Trần Nam Sinh
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NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

The problem about the regularity index of a set of fat points helps us evaluate the

dimension of ideal containing all the homogeneous polynomial vanishing at the points

with multiplicity corresponding. This is open problem and difficult. This problem

relates to Nagata’s conjecture about the lower bound for the degree of interpolation

functions which has not been solved so far. We are interested in researching this

problem, we have done some following new results:

1. We have given a formula to compute the regularity index of s fat points in

general position on a r-plane in Pn, s ≤ r + 3.

2. We have given a formula to compute the regularity index of s equimultiple fat

points not on a (r − 1)-plane in Pn, s ≤ r + 3.

Two above results are on the paper [26], was published in Comm. Algebra.

3. We have proved Ngo Viet Trung’s conjecture about the upper bound for the

regularity index of 2n+1 double points such that there are not any n+1 points

lying on a (n− 2)-plane in Pn to be right.
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4. We have proved Ngo Viet Trung’s conjecture about the upper bound for the

regularity index of 2n+ 2 non-degenerate double points such that there are not

any n+ 1 points lying on a (n− 2)-plane in Pn to be right.

Two above results are on the paper [20] và [21], was published in Hue University

Journal of Science and Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp..

Hue, January 14th, 2019

Supervisor Postgraduate

Assoc. Prof. Dr. Phan Van Thien Tran Nam Sinh
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