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Tóm tắt: 
Trong công trình này chúng tôi nghiên cứu những giao hoán tử cộng trong 

vành chia (về một số định nghĩa và tính chất xin xem [1], [2]). Chúng tôi đã định 
nghĩa các khái niệm nhóm con Lie lũy linh và Lie giải được, đồng thời đưa ra một 
số định lý tương tự như trong trường hợp phép toán nhân. Cụ thể, chúng tôi 
nhận được những kết quả chính sau đây: 
Ðịnh lý 1. Cho D là một vành chia. Nếu D là Lie lũy linh thì D giao hoán. 
Ðịnh lý2. Cho D là một vành chia đặc trưng khác 2. Nếu D Lie giải được thì D 
giao hoán. 
Lưu ý rằng, trong Ðịnh lý 2 giả thiết về đặc trưng của D là thực sự cần thiết. Ðiều 
này có thể thấy được qua kết quả dưới đây: 
Ðịnh lý 3. Cho D là vành chia các quaternion trên tâm của nó và char D=2. Khi 
đó D không giao hoán và Lie giải được. 
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Abstract: 
In this work, we study additive commutators in division rings (for definitions and 
some properties refer to [1], [2]). The conceptions of Lie nilpotent and Lie 
solvable subgroups in division rings are defined and the theorems which are 
analogous to ones in the multiplicative case are given. In fact, the following main 
results hold: 
Theorem 1. Let D be a division ring. If D is Lie nilpotent then D is commutative. 
Theorem 2. Let D be a division ring of the characteristics different from 2. If D is 
Lie solvable then D is commutative. 
Note that, in Theorem 2 the assumption of the characteristics of D is really 
neccesary. This can be seen by the following: 
Theorem 3. Let D be a division ring of quaternions over its center and char D=2. 
Then D is noncommutative Lie solvable.  
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