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Inelele de matrice joacă un rol fundamental în matematică şi aplicaţiile ei. În afară
de consideraţii structurale, numeroase tipuri de inele de matrice furnizează o sursă bogată
de exemple şi contraexemple în toate domeniile teoriei inelelor. De altfel, Rowen (a se
vedea [61]) afirmă că inelele de matrice „sunt, fără îndoială, cea mai studiată clasă dintre
inelele necomutative”.

Inelele generalizate de matrice au fost studiate extensiv în contexte variate (a se vedea,
de exemplu, [13, 30, 32, 35]). Această clasă conţine clasa inelelor structurale de matrice care
la rândul ei conţine inelele complete de matrice şi inelele de matrice superior triunghiulare
precum şi inelele de matrice triunghiulare (complete) pe blocuri (a se vedea, de exemplu,
[17,24,51,65,75]).

Există numeroase moduri de a construi subinele ale inelului complet de matriceMn(R)
peste un inel de bază R. Unul dintre acestea este să considerăm subinele care sunt inele
doar în virtutea formei matricelor lor. O astfel de formă poate fi descrisă spunând în ce
poziţii sunt permise elemente nenule ale inelului de bază R, i.e. printr-o matrice Booleană
de ordin n. Acest inel se numeşte inelul structural de matrice asociat matricei Booleene B
cu coeficienţi în R şi se noteazăM(B,R).

Orice matrice Booleană de ordin n, B = (bij)1≤i,j≤n determină şi este determinată de o
relaţie binară 6B pe n := {1, ..., n} definită prin i 6B j dacă şi numai dacă bij = 1.

M(B,R) = {C = (cij)1≤i,j≤n ∈Mn(R)| bij = 0 implică cij = 0}

este inel dacă şi numai dacă 6B este relaţie de preordine, i.e. este reflexivă şi tranzitivă.
Aşadar, bii = 1 pentru orice 1 ≤ i ≤ n şi bij = 1 = bjk implică bik = 1, 1 ≤ i, j, k ≤ n.
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Teza este formată din trei capitole. În continuare vom descrie pe scurt conţinutul
fiecăruia.

În Capitolul 1, Introducere, sunt definite inelele structurale de matrice, algebrele struc-
turale de matrice, inelele şi algebrele de incidenţă, coalgebrele de incidenţă. De asemenea,
sunt trecute în revistă rezultate privind algebrele structurale de matrice şi algebrele de in-
cidenţă. În final sunt precizate problemele care au făcut obiectul de cercetare al acestei
lucrări.

Capitolul 2, Bimodule structurale de matrice şi automorfisme Jordan se bazează
pe articolul A. În acest capitol, studiem problema izomorfismelor Jordan pentru cazul în
care T este inel structural de matrice, în particular când T este inel de matrice superior
triunghiulare complete pe blocuri. Abordarea noastră funcţionează de fapt pentru o clasă
mai largă de inele.

Definiţie
Fie T, S inele. Un izomorfism f : T → U de grupuri aditive se numeşte izomorfism Jordan
dacă f(xy + yx) = f(x)f(y) + f(y)f(x), pentru orice x, y ∈ T .

Problema izomorfismelor Jordan are o istorie lungă; rezultate iniţiale au fost obţinute
încă din anii ’40 şi ’50 ( [3, 4, 36,38,42,47,64]).

Izomorfismele şi anti-izomorfismele de inele sunt exemple de izomorfisme Jordan. A
existat o cercetare extensivă pentru a descoperi condiţii pe T şi U astfel încât izomorfismele
şi anti-izomorfismele de inele să fie singurele izomorfisme Jordan. S-a dovedit a fi cazul în
care T = U este inelul de matrice superior triunghiulare peste un corp 6= F2 (Molnàr şi
Šemrl [53]) sau, mai general, dacă T este inelul de matrice superior triunghiulare peste un
inel comutativ indecompozabil fără 2-torsiune C şi U este o C-algebră (Beidar et al. [11]).
Aceste rezultate au fost extinse de Wong în [71] la cazul în care

T =

(
A M
0 B

)
este inel triunghiular generalizat fără 2-torsiune, unde A şi B sunt inele şi M este (A,B)-
bimodul care este fidel peste A şi B, iar U este orice inel. Două cazuri particulare unde acest
rezultat se aplică sunt când:

1) T este inel superior triunghiular peste un inel indecompozabil fără 2-torsiune;
2) T este o nest algebra şi U este algebră complexă.

Fie u, v întregi pozitivi şi B relaţie de preordine pe mulţimea I = {1, . . . , u} şi B′ relaţie
de preordine pe mulţimea J = {1, . . . , v}. Considerăm A = M(B, R) =

∑
(i,j)∈B Rei,j un

inel structural de matrice de tip u × u peste un inel R şi B = M(B′, S) un inel structural
de matrice de tip v × v peste un inel S.

Fie M un (R, S)-bimodul. Considerăm mulţimea Mu,v(M) a matricelor de tip u × v
cu elemente din M care este în mod natural un (A,B)-bimodul. Descriem sub-bimodulele
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luiMu,v(M). În particular, bimodulele structurale de matrice sunt astfel de sub-bimodule
şi toate sub-bimodulele lor apar de aici. Ca un caz special recuperăm descrierea idealelor
bilaterale ale unui inel structural de matrice (van Wyk [74]). Discutăm când este un bimodul
structural de matrice fidel ca A-modul stâng sau ca B-modul drept şi când este indecom-
pozabil ca bimodul, dând caracterizări combinatoriale care pot fi verificate pe diagrama
unei anumite mulţimi parţial ordonate. Combinând aceste rezultate şi un rezultat al lui
Wong ( [71]), obţinem rezultatul nostru principal, Teorema 2.9, care descrie o clasă largă de
inele T astfel încât orice izomorfism Jordan de la T la un alt inel este izomorfism sau anti-
izomorfism de inele. Această clasă include inelele de matrice superior triunghiulare complete
pe blocuri peste inele indecompozabile fără 2-torsiune. Rezultatele obţinute sunt ilustrate
prin exemple. În cele ce urmează enunţăm cele mai importante rezultate din Capitolul 2.

Considerăm relaţia de echivalenţă∼ pe I asociată relaţiei de preordine B, i.e. i ∼ j dacă şi
numai dacă (i, j) ∈ B şi (j, i) ∈ B (cu alte cuvinte, ambele matrice elementare ei,j, ej,i ∈ A).
Fie I1, . . . , Ip clasele de echivalenţă asociate şi fixăm nişte elemente i1 ∈ I1, . . . , ip ∈ Ip.
Atunci B induce o ordine parţială 4 pe {1, . . . , p} definită prin α 4 α′ dacă şi numai dacă
(iα, iα′) ∈ B. Evident dacă α 4 α′, atunci (δ, δ′) ∈ B, pentru orice δ ∈ Iα şi δ′ ∈ Iα′ .

Similar considerăm relaţia de echivalenţă ≈ pe J asociată lui B′ cu clasele de echivalenţă
J1, . . . , Jq. Fixăm nişte elemente j1 ∈ J1, . . . , jq ∈ Jq şi fie ordinea parţială 2 pe {1, . . . , q}
astfel încât β 2 β′ dacă şi numai dacă (jβ, jβ′) ∈ B′.

Propoziţia 2.1
Fie F = (Nαβ)14α4p

12β2q
o familie de sub-bimodule ale lui RMS astfel încât Nαβ ⊆ Nα′β′ , pentru

orice α′ 4 α şi β 2 β′. Atunci mulţimea

XF = {(mij)1≤i≤u
1≤j≤v

| mij ∈ Nαβ, pentru orice 1 4 α 4 p, 1 2 β 2 q şi orice i ∈ Iα, j ∈ Jβ }

este sub-bimodul al lui AMu,v(M)B. Mai mult, corespondenţa F 7→ XF este o bijecţie între
mulţimea tuturor familiilor F şi mulţimea tuturor sub-bimodulelor lui AMu,v(M)B.

Exemplul 2.2
Cazul în care A şi B sunt inele de matrice superior triunghiulare complete pe blocuri (în
particular când sunt inele de matrice superior triunghiulare) este de interes special. Astfel

A =


Md1(R) Md1,d2(R) · · · Md1,dp(R)

0 Md2(R) · · · Md2,dp(R)
...

... . . . ...
0 0 · · · Mdp(R)
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pentru nişte întregi pozitivi d1, d2, . . . , dp cu u = d1 + · · ·+ dp. În acest caz

I1 = {1, . . . , d1},
I2 = {d1 + 1, . . . , d1 + d2},
...
Ip = {d1 + · · ·+ dp−1 + 1, . . . , u}

şi 1 4 2 4 · · · 4 p.
Similar, fie B inelul de matrice superior triunghiulare complete pe blocuri de tipul

δ1, δ2, . . . , δq peste S, unde v = δ1 + · · ·+ δq. Avem

J1 = {1, . . . , δ1},
J2 = {δ1 + 1, . . . , δ1 + δ2},
...

Jq = {δ1 + · · ·+ δq−1 + 1, . . . , v}

şi 1 2 2 2 · · · 2 q.
Atunci (A,B)-sub-bimodulele luiMu,v(M) sunt submulţimile de forma

Md1,δ1(N11) Md1,δ2(N12) · · · Md1,δq(N1q)
Md2,δ1(N21) Md2,δ2(N22) · · · Md2,δq(N2q)

...
... . . . ...

Mdp,δ1(Np1) Mdp,δ2(Np2) · · · Mdp,δq(Npq)


unde (Nαβ)14α4p

12β2q
este o familie de sub-bimodule ale lui M astfel încât Nαβ ⊆ Nα′β′ ,

pentru orice α′ 4 α şi β 2 β′.

Considerăm un tip special de sub-bimodule ale lui Mu,v(M), şi anume acelea care co-
respund famililor F pentru care fiecare Nαβ este fie 0, fie M . Extinzând terminologia de la
inele, le numim bimodule structurale de matrice. Din descrierea sub-bimodulelor luiMu,v(M)
dată în Propoziţia 2.1 observăm că dacă un astfel de bimodul structural de matrice are M
pe poziţia (i, j), atunci trebuie să aibă M pe orice poziţie (i′, j′) cu i ∼ i′ şi j ≈ j′. Astfel
sub-bimodulele structurale de matrice ale luiMu,v(M) sunt mulţimile de forma

M(P ,M) = {(mij)i,j| mij = 0 dacă (i, j) /∈ ∪(α,β)∈P Iα × Jβ }

unde P ⊆ {1, . . . , p} × {1, . . . , q} este o mulţime astfel încât pentru orice (α, β) ∈ P şi
orice α′, β′ astfel încât α′ 4 α şi β 2 β′, avem de asemenea (α′, β′) ∈ P . Cu această notaţie,
obţinem ca o consecinţă directă a Propoziţiei 2.1:



Rezumat 5

Corolarul 2.2
Sub-bimodulele lui AM(P ,M)B sunt în bijecţie cu mulţimea familiilor (Nαβ)(α,β)∈P de sub-
bimodule ale lui RMS cu proprietatea că Nαβ ⊆ Nα′β′ , pentru orice (α, β) ∈ P şi orice α′ 4 α,
β 2 β′.

Observaţia 2.1
În cazul particular în care A = B, M = RRR şi M(P ,M) = A, rezultatul nostru descrie
idealele bilaterale ale unui inel structural de matrice. Această descriere a fost dată de van
Wyk în [74, Propoziţia 1.2].

Propoziţia 2.3
(1) annA(M(P ,M)) este idealul bilateral al lui A ce corespunde familiei (Hαγ)14α,γ4p

α4γ
,

unde

Hαγ =

{
annR(M), dacă α 4 γ şi există β cu (γ, β) ∈ P
R, dacă α 4 γ şi nu există β cu (γ, β) ∈ P

(2) annB(M(P ,M)) este idealul bilateral al lui B ce corespunde familiei (Kδβ)12δ,β2q
δ2β

,

unde

Kδβ =

{
annS(M), dacă δ 2 β şi există α cu (α, δ) ∈ P
S, dacă δ 2 β şi nu există α cu (α, δ) ∈ P

Corolarul 2.4
(1) Dacă M este fidel ca R-modul stâng, atunciM(P ,M) este fidel ca A-modul stâng dacă

şi numai dacă, pentru orice 1 4 α 4 p există β astfel încât (α, β) ∈ P (cu alte cuvinte
orice linie a luiM(P ,M) este nenulă).

(2) Dacă M este fidel ca S-modul drept, atunciM(P ,M) este fidel ca B-modul drept dacă
şi numai dacă, pentru orice 1 2 β 2 q există α astfel încât (α, β) ∈ P (cu alte cuvinte
orice coloană a luiM(P ,M) este nenulă).

Propoziţia 2.5
FieM(P ,M) un bimodul structural de matrice nenul peste inelele structurale de matrice A
şi B. Atunci următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(1) M(P ,M) este bimodul indecompozabil.
(2) M este (R, S)-bimodul indecompozabil şi P nu poate fi scrisă ca o reuniune disjunctă

de două submulţimi P1 şi P2 astfel încât dacă (α, β) ∈ Pi, unde i ∈ {1, 2} şi
(α, β) ≤ (α′, β′), atunci (α′, β′) ∈ Pi.

Observaţia 2.3
Condiţia

(*) P nu poate fi scrisă ca o reuniune disjunctă de nişte submulţimi nevide P1 şi P2 astfel
încât dacă (α, β) ∈ Pi, unde i ∈ {1, 2} şi (α, β) ≤ (α′, β′), atunci (α′, β′) ∈ Pi
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înseamnă de fapt că P nu este coprodusul a două obiecte nevide în categoria mulţimilor parţial
ordonate, i.e. P este indecompozabilă în această categorie. Considerăm o altă condiţie

(**) Pentru orice (α1, β1),(α2, β2) elemente minimale în mulţimea parţial ordonată P,
există (α, β) ∈ P astfel încat (α1, β1) ≤ (α, β) şi (α2, β2) ≤ (α, β).

Atunci avem (**) implică (*), astfel (**) este o condiţie suficientă pentru indecompoza-
bilitatea luiM(P ,M) în cazul în care M este indecompozabil. Evident, este uşor de verificat
dacă (**) are loc sau nu privind diagrama asociată mulţimii parţial ordonate P. Totuşi, (**)
nu este o condiţie necesară pentru (*).

Propoziţia 2.6
Condiţia (*) este echivalentă cu faptul că oricare ar fi (α, β), (α′, β′) elemente minimale ale
lui P, există (α1, β1), . . . , (αn, βn) elemente minimale ale lui P astfel încât

(α1, β1) = (α, β), (αn, βn) = (α′, β′) şi
oricare ar fi 1 ≤ i ≤ n− 1, există (γi, δi) ∈ P astfel încât

(αi, βi) ≤ (γi, δi) şi (αi+1, βi+1) ≤ (γi, δi).

Corolarul 2.7
Dacă P are un cel mai mic element, atunci M(P ,M) este bimodul indecompozabil dacă şi
numai dacă M este bimodul indecompozabil.

Observaţia 2.4
Ca un caz particular al Corolarului 2.7 vedem că dacă A şi B sunt inele de matrice superior
triunghiulare complete pe blocuri ca în Exemplul 2.2, atunci Mu,v(M) este (A,B)-bimodul
indecompozabil dacă şi numai dacă M este (R, S)-bimodul indecompozabil.

În particular, dacă S = R şi M = R atunciMu,v(R) este (A,B)-bimodul indecompozabil
dacă şi numai dacă R este inel indecompozabil, i.e. nu are idempotenţi centrali netriviali.

În cazul particular al inelelor de matrice superior triunghiulare (i.e. A şi B au doar
blocuri de mărime 1), inelul triunghiular generalizat se recuperează [71, Teorema 2.1].

Teorema 2.9
Fie M un (R, S)-bimodul indecompozabil care este fidel ca R-modul stâng şi ca S-modul
drept. Presupunem că R, S şi M sunt fără 2-torsiune. Fie A şi B inelele structurale de
matrice peste inelele R şi S şi fie M(P ,M) un bimodul structural de matrice care nu are
linii şi coloane nule şi astfel încât P satisface condiţia (*). Atunci orice izomorfism Jordan
între inelul

T =

(
A M(P ,M)
0 B

)
şi un alt inel este un izomorfism sau un anti-izomorfism de inele.
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Corolarul 2.10
Orice izomorfism Jordan între un inel de matrice superior triunghiulare pe blocuri (în parti-
cular un inel de matrice superior triunghiulare) peste un inel indecompozabil fără 2-torsiune
şi un alt inel este izomorfism sau anti-izomorfism de inele.

Observaţia 2.5
Orice inel structural de matrice T care nu este inelul complet de matrice (peste un inel R)
poate fi privit (în mai multe moduri) ca un inel triunghiular generalizat. Într-adevăr, printr-
o permutare de linii şi coloane, T este izomorf cu un inel de matrice superior triunghiulare
pe blocuri (nu neaparat complet). Dacă sunt h blocuri diagonale, atunci putem scinda T ca
un inel triunghiular generalizat (

A M
0 B

)
,

unde A este inelul obţinut din T luând intersecţia de linii şi coloane a primelor g blocuri
diagonale, unde g < h, B este obţinut similar din restul de h− g blocuri diagonale şi M este
obţinut luând intersecţia liniilor din primele g blocuri diagonale şi coloanelor din celelalte
h− g blocuri diagonale. Problema izomorfismelor Jordan poate fi testată pentru orice astfel
de reprezentare a lui T , folosind Teorema 2.8.

Capitolul 3, Algebre de incidenţă, coalgebre de incidenţă şi aplicaţii la algebre
structurale de matrice se bazează pe articolul B. În acest capitol, răspundem la întrebarea
când este o algebră structurală de matrice Frobenius. Observând că o algebră structurală
de matrice este izomorfă cu algebra de incidenţă a mulţimii preordonate asociate, apare
natural să investigăm situaţia mai generală când este coalgebra de incidenţă a unei mulţimi
preordonate local finite co-Frobenius la dreapta, i.e. când există un morfism injectiv de
C∗-module drepte de la C la C∗.

Definiţie
Fie k un corp şi (X,≤) o mulţime preordonată local finită. Considerăm spaţiul vectorial
C = IC(X) cu baza mulţimea

{ex,y| x, y ∈ X, x ≤ y}.

Pe acest spaţiu vectorial definim o structură de coalgebră cu comultiplicarea ∆ şi counitatea
ε definite pe elementele bazei astfel:

∆(ex,y) =
∑
x≤z≤y

ex,z ⊗ ez,y,

ε(ex,y) = δx,y,

pentru orice x, y ∈ X, x ≤ y (unde δx,y reprezintă simbolul lui Kronecker). Comultiplicarea
este bine definită datorită condiţiei de local finitudine pe X. C se numeşte coalgebra de
incidenţă a mulţimii X cu coeficienţi în k.
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Coalgebrele co-Frobenius au o bogată teorie a reprezentării, studiul lor este interesant,
de asemenea, deoarece o algebră Hopf are integrale nenule dacă şi numai dacă coalgebra
subiacentă este co-Frobenius la dreapta. O problemă similară a fost pusă de Dăscălescu et
al. în [22] în cazul particular al coalgebrelor de incidenţă pentru mulţimi parţial ordonate
local finite. În lucrarea respectivă, este considerată o caracterizare echivalentă a coalgebrelor
co-Frobenius la dreapta, mai precis, existenţa unei forme biliniare C∗-balansate nesingu-
lare la dreapta pe C şi metoda este de a calcula toate aceste forme biliniare. Propunem
o abordare complet diferită de cea din lucrarea menţionată, folosind teoria coreprezentării.
Deoarece o algebră finit dimensională este Frobenius dacă şi numai dacă coalgebra sa duală
este co-Frobenius la dreapta (sau la stânga) şi algebrele structurale de matrice sunt tocmai
algebrele de incidenţă ale mulţimilor preordonate finite (deci sunt izomorfe cu algebrele duale
ale coalgebrelor de incidenţă asociate mulţimilor preordonate finite), obţinem ca o aplicaţie,
structura tuturor algebrelor structurale de matrice Frobenius. Este amintită observaţia con-
form căreia matricea Booleană a unei algebre structurale de matrice poate fi adusă la o
formă superior triunghiulară pe blocuri. Pentru claritate este dat un exemplu. Totodată,
arătăm că o coalgebră de incidenţă a unei mulţimi preordonate X este echivalentă Morita-
Takeuchi cu coalgebra de incidenţă a mulţimii parţial ordonate X̃. Descriem, de asemenea,
subcoalgebrele coalgebrei de incidenţă considerate. În ultima secţiune determinăm toate
formele biliniare C∗-balansate pe coalgebra de incidenţă a unei mulţimi preordonate şi, ca
o aplicaţie, găsim toate situaţiile în care această coalgebră este quasi-co-Frobenius sau co-
Frobenius folosind abordarea din [22]. Sunt prezentate exemple descriptive pentru aflarea
subcoalgebrelor dar şi a formelor biliniare ale coalgebrei de incidenţă menţionate anterior.
Enunţăm în continuare cele mai importante rezultate din Capitolul 3.

Fie C o coalgebră arbitrară cu comultiplicarea ∆. Dacă U şi V sunt subspaţii ale lui C,
produsul wedge U ∧ V este definit prin

U ∧ V = ∆−1(U ⊗ C + C ⊗ V ).

Filtrarea coradical C0 ⊆ C1 ⊆ · · · ⊆ Cn ⊆ . . . a lui C este definită prin Cn = C0 ∧ Cn−1,
oricare ar fi n ≥ 1 (C0 reprezintă coradicalul coalgebrei C).

Definiţie
(i) Spunem că B este bază coradical a lui C dacă B este k-bază a lui C şi B∩Cn este bază

a lui Cn, oricare ar fi n.
(ii) Spunem că B este bază suport a coidealului drept (respectiv stâng) M al lui C dacă
B ∩M este k-bază a lui M .

Propoziţia 3.1
Fie C o coalgebră cu o bază coradical B şi M un coideal drept local finit dimensional al lui C
cu baza suport B. Atunci M este generat ca C-comodul drept de orice element din mulţimea
nevidă (B ∩M) \ Jac(M) (unde Jac(M) reprezintă radicalul Jacobson al lui M).



Rezumat 9

Fie C coalgebra de incidenţă IC(X) a unei mulţimi preordonate local finite X.
Fie ∼ relaţia de echivalenţă pe X definită prin x ∼ y dacă şi numai dacă x ≤ y şi y ≤ x.

Notăm cu (Ci)i∈I mulţimea claselor de echivalenţă în raport cu ∼, care sunt toate finite
deoarece ≤ este local finită. Atunci, pentru orice i ∈ I, spaţiul

Di =
∑
x,y∈Ci

kex,y

este subcoalgebră a lui C izomorfă cu coalgebra de matrice M c(ni, k), coalgebră duală a
algebrei de matrice Mni

(k). În particular, Di este coalgebră simplă. Dacă i ∈ I şi x ∈ Ci,
definim

Sx =
∑
y∈Ci

kex,y.

Atunci Sx este C-comodul drept simplu şi

Di =
∑
x∈Ci

Sx.

Pentru orice x ∈ X considerăm, de asemenea, spaţiul

Ex =< ex,y| y ∈ X, x ≤ y >

care este C-subcomodul drept al lui C. Evident Sx ⊆ Ex şi

C = ⊕
x∈X

Ex,

astfel Ex este C-comodul drept injectiv.
Dacă x ≤ y, spunem că lungimea intervalului [x, y] este 0 dacă x ∼ y şi lungimea

intervalului [x, y] este n > 0 dacă n este cel mai mare posibil astfel încât există un şir
x < x1 < · · · < xn < y în X.

Propoziţia 3.2
(i) Coradicalul C0 al lui C este

∑
i∈I Di.

(ii) Cn, al (n+1)-lea termen al filtrării coradical a lui C este subspaţiul generat de toţi ex,y
astfel încât [x, y] are lungimea cel mult n.

Corolarul 3.3
Orice C-comodul drept simplu este izomorf cu Sx, pentru un x ∈ X.

Corolarul 3.4
Mulţimea tuturor ex,y-lor cu x ≤ y este bază coradical a lui C.
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Propoziţia 3.5
Pentru orice x ∈ X, Sx este subcomodul esenţial al C-comodulului drept Ex, astfel Ex este
anvelopa injectivă a lui Sx în categoria de C-comodule drepte.

Corolarul 3.6
Orice C-comodul drept injectiv indecompozabil este izomorf cu Ex pentru un x ∈ X.

Notăm cu → C∗-acţiunea la stânga pe C indusă de structura de C-comodul drept
(c∗ → c =

∑
c∗(c2)c1, pentru orice c∗ ∈ C∗, c ∈ C) şi cu ← C∗-acţiunea la dreapta indusă

pe C de structura de C-comodul stâng (c← c∗ =
∑
c∗(c1)c2, pentru orice c∗ ∈ C∗, c ∈ C).

Propoziţia 3.7
Fie u ≤ v în X. Atunci

C∗ → eu,v =< eu,z| u ≤ z ≤ v > .

Propoziţia 3.8
Dacă v ∈ X, atunci S∗v ' S ′v ca C∗-module drepte.

Propoziţia 3.9
Orice subcoalgebră nenulă D a lui C are o bază alcătuită din elemente de forma ex,y. Mai
mult, există o corespondenţă bijectivă între subcoalgebrele nenule D ale lui C şi mulţimile
nevide D incluse în {(x, y)| x, y ∈ X, x ≤ y} cu proprietatea că, pentru orice (x, y) ∈ D şi
orice x ≤ u ≤ v ≤ y avem (u, v) ∈ D. Această corespondenţă asociază unei subcoalgebre D
mulţimea

D = {(x, y)| ex,y ∈ D}

şi mulţimii D subcoalgebra
D =< ex,y| (x, y) ∈ D > .

Teorema 3.12
Fie C = IC(X) coalgebra de incidenţă a unei mulţimi preordonate local finite X. Urmă-
toarele afirmaţii sunt echivalente:
(1) C este co-Frobenius la dreapta.
(2) C este co-Frobenius la stânga.
(3) C este quasi-co-Frobenius la dreapta.
(4) C este quasi-co-Frobenius la stânga.
(5) C este cosemisimplă.
(6) Pentru orice x, y ∈ X astfel încât x ≤ y avem, de asemenea, y ≤ x (sau echivalent,

elemente din clase de echivalenţă diferite în raport cu ∼ nu sunt comparabile).
(7) IC(X̃) este co-Frobenius la dreapta.
(8) IC(X̃) este co-Frobenius la stânga.
(9) Relaţia de ordine pe X̃ este egalitatea.



Rezumat 11

Corolarul 3.13
Algebra structurală de matriceM(B, k) este Frobenius dacă şi numai dacă

B = (I1 × I1) ∪ · · · ∪ (Is × Is)

pentru o partiţie I1, . . . , Is a lui n. În acest caz

M(B, k) 'Mn1(k)× · · · ×Mns(k),

unde n1 = |I1|, . . . , ns = |Is|.

Coalgebrele de incidenţă IC(X) şi IC(X̃) sunt echivalente Morita-Takeuchi. Ca o con-
secinţă, obţinem prin dualitate că pentru o mulţime preordonată finită X, algebra de inci-
denţă I(X, k) este echivalentă Morita cu algebra de incidenţă I(X̃, k).

Teorema 3.18
Fie (X,≤) o mulţime preordonată local finită, X̃ = X/∼ mulţimea parţial ordonată asociată
relaţiei ≤ şi C = IC(X) coalgebra de incidenţă a lui X cu coeficienţi în k. Fie Min(X̃)

mulţimea elementelor minimale ale lui X̃ şi Max(X̃) mulţimea elementelor maximale ale
lui X̃. Atunci formele biliniare C∗-balansate pe C sunt în bijecţie cu mulţimea familiilor de
scalari (αz,y)(z,y)∈P, unde

P = {(z, y) ∈ X ×X| z ≤ y, z ∈Min(X̃), y ∈Max(X̃), z+ = y−},

iar corespondenţa bijectivă asociază unei astfel de familii de scalari, forma biliniară
B : C × C → k definită astfel:

B(ex,y, ez,x) =

{
αz,y, dacă (z, y) ∈ P şi x ∈ [z, y]

0, altfel

şi

B(ex,y, ez,t) = 0 dacă t 6= x,

pentru orice x, y, z, t ∈ X cu x ≤ y şi z ≤ t. (Am notat cu z şi y clasele lui z şi y din
mulţimea factor X/∼, z+ = {y| z ≤ y}, y− = {z| z ≤ y}.)
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