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candidature.

Etablir la formule de réduction

5 7 8 4 — X. Démontrez que:
Si A et B sont des matricee carrées symétriques,
alors A B est une matrice symétrique si et seulement
si A et B commutent (A-B — B-A).

(ro -(- n) Tmi„ = — sin"1-1 x cos""''1 x + (m — 1) /„_»,„

2. Sans effectuer le produit, trouvez le rang de la
matrice C — A • B où
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Application: Calculer / J } 3 — Jein* x cos*xdx
Démontrer la forme de récurrence

T„ = J" sin" xdx

|, Montrer qu'il n' existe aucune

Trouver les valeurs propres et les vecteurs cor-

/I
respondants de la matrice
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Démontrer
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sin" x dx

si n est un entier positif impair
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si n est un entier positif pair
e
'

n ! ! = n (n — 2) {n — 4)

Soit Juin™ x cos" xdx = /„, >!n •
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(n =yt — 1 , + 1) •

Application : j " sin1 x dx,

base do 11- par rapport à laquelle la matrice de cette
transformation linéaire soit diagonale.
4.

.

n / „ — — sin" - ' a! cos x + (n — 1) /»_,

0 5)"

/0 1\

I

j " sauf si m = — n — 1 .

avec

3\

3. On considère la transformation linéaire de l'espace vectoriel R- définie dans la base canonique par
la matrice
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185 — NICOLAE POPES CU — Celegorii Abelíene — Editora Academiei Kepublicii Socialiste România—
Bucaresti, 1971.
A teoria das categorias abelianas tem-se desenvolvido nos últimos vinte anos e pelos seus métodos e
resultados desempenha um papel de relevo na Matemática abstracta. Tem origem na Álgebra, particularmente na teoria dos módulos sobre um anel e tem
sido desenvolvida pela necessidade de se obter o quadro natural para muitas noções algébricas. Do mesmo
modo, a teoria das categorias abelianas tem aplicações importantes na teoria dos anéis, na geometria
algébrica, na geometria analítica, na topologia algébrica, etc.
O presente trabalho é uma monografia que aborda
problemas importantes da teoria das categorias abelianas.

llvos

O primeiro capítulo expõe (sem demonstrações) noções e resultados fundamentais da teoria das categorias.
Ao segundo capítulo descrevem-se as noções fundamentais sobre as categorias prèaditivas, aditivas préabelianas e abelianas, demonstrando os resultados
clássicos sobre as categorias abelianas, os produtos e
somas fibradas teoremas de isomorfismo, somas directas. No parágrafo oitavo, o mais importante do capítulo, o Autor ocupa-se dos limites indutivos e projectivos nas categorias abelianas, demonstra a equivalência das quatro formas DA condição A b 5 de GHOTHENDIECK e apresenta consequências.
O terceiro capitulo, «Functores aditivos» contem o
estudo dos functores aditivos, categorias dos functores
aditivos, categorias de módulos, caracterização de
categorias de fane to rs aditivos e categorias do módulos o teorema do produto tensorial, a exactidão dos
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functores, objectos projectivos e injectivos, envolvente
injectiva, a existência de envolventes injectivos em
algumas categorias.
O quarto capítulo intitulado « A localização» é o
mais importante de todos, desenvolvo a teoria geral
da localização que desempenha grande papel na Á l gebra na Geometria algébrica, etc. Inicia-se pela teoria das categorias das fracções aditivas que é uma
generalização bastante abstracta das fracções ordinárias, destacando-se o teorema 2. 4 que fornece a técnica das construções na teoria da localização: as
aplicações aqui expressas são a construção da categoria espectral duma categoria abeliana com complementar e a construção da categoria cocientc duma
categoria abeliana por uma subcategoria espessa.
No parágrafo sexto estuda-se uma forma particular
da categoria cociente para a qual o functor canónico
admite um adjunto à direita, iniciando assim no livro
o estudo das aplicações da teoria da localização. Segue-te o estudo das sub-categorias localizantee e da
importância dos objectos injectivos na teoria da localização. Dá-se grande relevo à localização nas categorias dos módulos a saber a construção das sub-categorias localizantes utilizando a noção de sistema
localizante (GABRIEI.), estuda-se a construção do.localisado de um módulo em relação a uma subcategoria
iocalisante e as luas consequências importantes, parágrafos 10 a 12. A aplicação da teoria da localização
faz-se ainda na caracterização das categorias abeltanas
com geradores e limites indutivos exactos, localização
nas categorias de functores aditivos e aplicação na
construção de functores oxactos à esquerda e a aplicação no teorema de imersão MITCUELL. Continua com o
estudo de algumas localizações de uma categoria de
módulos caracterizando os epimorfismos achatados (à
esquerda) dos anéis e com aplicação ao estudo (à
esquerda) de um anel. O capítulo termina pelo estudo
de algumas localizações especiais e aplicações da
localização na teoria dos feixes abelíanos sobre um
espaço topológico.
O quinto capítulo trata do teorema de Iiauti,ítEiíACK-Scnmivr para as categorias abelianas e começa
pelas formas clássicas deste teorema (existência e unicidade — AZOMAYA, AT*AH) . Continua com o estudo
das categorias espectrais e as 1. c. categorias para as
quais o teorema de KHL-LL-RKMACK-SCHMIIÍT sob a forma
GABRIEL é válido. Estuda as L c. categorias particulares: categorias cora a dimensão de HE O LT-GABEI EL
definida, a» categorias semi-artinianas, as categorias
localmente noethérianas, localmente artínianas e localmente finitas. Dá a caracterização das categorias
localmente noetherianas e aplicações ao estudo dos
anéis noetberianos (à esquerda). Termina por algumas
considerações sobre uma forma geral do teorema de
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KBÜLL-RI«ACK-SCHMIDT sobre uma categoria de GnoTEiBNDiECK qualquer.
0 sexto capítulo trata da nTeoria da decomposição«
e dá a definição e as propriedades gerais duma teoria
axiomática da decomposição que tem casos particulares da teoria da decomposição primária e terciária:
Estuda a ligação entre estas teorias de decomposição
e o anterior teorema de KRCLL-REMACII-SCHMIDT.
O sétimo capitulo intitulado «A dualidades tem por
objectivos a construção do dual duma categoria de
GROTHEKTUBCK que é uma categoria dos módulos topológicos sobre um anel topológico dum tipo particular.
Os temas abordados neste livro e a profundidade
com que os mesmos são tratados reflectem bem o alto
nível científico que a Academia das Ciências da República Popular da Roménia tem conseguido imprimir
ao Pais no campo da matemática, promovendo não só
o desenvolvimento desta ciência nas suas formas maia
abstratas como nas aplicações mais concretas, como
reforço de todas as actividades produtivas nacionais:
agricultura, indústria, econometria, etc.
J. G. T.

186 - N. P. B II AT IA e G. P. SZEQÜ — Slebllífy T h t o r y
o[ Dynamicel Systems— Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften — Band 161, Springer
Verlag. Berlin-Heidelberg-New York,
A teoria da estabilidade dos sistemas dinâmicos
pode dizer-se ter sido iniciada em termos de teoria
de equações diferenciais ordinárias no século xix com
LIAFOTJNOV e POINCAEÉ.

Posteriormente e nas últimas décadas deve o seu
maior incremento à oscola soviética; LEFSCUETZ alertando os matemáticos dos USA do atrazo, chama a
atenção sobre o interesse que a teoria apresenta na
resolução de problemas que se colocam na produção
de energia nuclear (década 50 e começo de 60).
As oito centenas de trabalhos citados nas referen
cias bibliográficas do presente livro exemplificam e
confirmam os aspectos modernos e as origens da teoria.
LIAPOUHOV define de uma maneira precisa os conceitos de estabilidade, estabilidade assintótica e instabilidade e fornece um «métodos de análise das
propriedades de estabilidade de uma determinada
solução de uma equação diferencial ordinária. Tanto
a definição como o método caracterizam em termos
estritamente locais as propriedades de estabilidade
de uma solução de equação diferencial. Pelo contrário
a teoria de POISOAUÉ difere da anterior lia medida em

