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În această lucrare discutăm despre transdisciplinaritate, interdisciplinaritate şi
pluridisciplinaritate, teorii de unificare şi teoreme de dualitate aflate în relaţie cu aceste
concepte.

1. Introducere

Transdisciplinaritatea ([1,2]) este o  abordare relativ nouă. Este vorba despre ceea ce este
între discipline, peste diferite discipline şi dincolo de toate disciplinele. Scopul său este
înţelegerea lumii prezente.

Scrisă la un nivel transdisciplinar, lucrarea prezentă se încadrează  undeva între
epistemologie şi algebră abstractă.

Incercând   să   unifice două structuri algebrice care par diferite (deşi sunt  legate printr-o
dualitate), autorul obţine obiecte noi în [3]. Acestea sunt soluţii pentru o ecuaţie celebră,
care  taversează mecanica statistică, fizica teoretică ([4]), teoria nodurilor ([5]), teoria
grupurilor cuantice ([6]), etc.

În prezenta lucrare, argumentăm faptul că unificarea  menţionată are multe asemănări cu
următoarea reprezentare:
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În continuare, lucrarea este organizată după cum urmează. În secţiunea 2, se discută
despre un model algebric pentru  transdisciplinaritate (care include atât
interdisciplinaritatea cât şi pluridisciplinaritatea). În secţiunea 3 se prezintă  detalii
algebrice.

Lucrarea işi propune:
1. Clarificarea conceptelor de transdisciplinaritate, interdisciplinaritate şi

pluridisciplinaritate pentru matematicienii interesaţi.
2. O înţelegere mai profundă a transdisciplinarităţii, la  nivel epistemologic, folosind

terminologia matematicii. De exemplu, disciplinaritatea poate fi considerată un
caz particular atât al interdisciplinarităţii cât şi al pluridisciplinarităţii (aflându-se
în intersecţia lor), iar transdisciplinaritatea le generalizează (le include).

2. Un model algebric

Pornim de la diagrama care arată că transdisciplinaritatea include atât
interdisciplinaritatea cât şi pluridisciplinaritatea.
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Să detaliem situaţia de mai sus.

Interdisciplinaritatea generează noi discipline. De exemplu, transferul modelelor
matematice în fizică a generat fizica-matematică.
De notat că mulţi compozitori romani au colaborat cu Centrul de Calcul al Universităţii
din Bucureşti pentru o abordare interdisciplinară (vezi [7], pagina 71).
Utilizând formalismul matematic, pentru două discipline 1D   si 2D  interdisciplinaritatea
asociază  pe D  (o disciplină care  este nu neapărat 1D  sau 2D ). Astfel,
interdisciplinaritatea se aseamănă cu noţiunea algebrică de operaţie. (De exemplu,
produsul a două matrici pătrate este o operaţie.) De fapt, putem să ne gândim şi la o
«disciplină vidă«, Ø, astfel încât pentru Ø şi D,  interdisciplinaritatea asociază pe D,
pentru orice disciplină D  («disciplina vidă«  se comportă ca unitatea, 1, într-o algebră).
Sensul epistemologic al «disciplinei vide« Ø ar putea fi existenţa unor noţiuni, limbaje,
simboluri, etc, comune pentru toate disciplinele.



Pluridisciplinaritatea  se referă la studiul unui obiect dintr-o disciplină, folosind alte
discipline. De exemplu, un tablou de Giotto poate fi studiat din perspectiva istoriei artei
intersectata de aceea a fizicii, chimiei, istoriei religiilor, istoriei Europei şi geometriei (cf.
[1]).
Astfel, luând un obiect dintr-o disciplină, DoÎ , vom considera mai întâi imaginile sale
în alte discipline, ii Do Î  ,  şi apoi ne întoarcem la disciplina iniţială D  (cu anumite
concluzii). Acum putem observa similitudini cu noţiunea de coalgebră.  Putem spune că
pluridisciplinaritatea are o co-operaţie şi  o co-unitate. (Exemple de co-operaţii: funcţii
care asociază  unei mulţimi o partiţie a acesteia,  funcţii care pentru anumite numere
asociază divizorii lor, etc. O counitate este o funcţie care proiectează un spaţiu “mare”
într-un corp “mic”.)

Referindu-ne la Algebra abstractă, sau mai exact la Teoria Algebrelor  Hopf, vom
considera acum structuri cu multiplicări şi co-multiplicări.

Structurile de algebră  sunt mulţimi (spaţii vectoriale) care au o multiplicare şi o unitate.
De exemplu, mulţimea matricilor pătratice de ordin « n » cu multiplicarea matricilor şi
matricea identică formează o structură de algebră. (Adunarea matricilor şi matricea zero
înzestrează mulţimea matricilor pătratice de ordin « n » cu o structură de spaţiu vectorial
peste corpul de bază, structură compatibilă cu multiplicarea şi unitatea.)

Structurile de coalgebră  sunt mulţimi (spaţii vectoriale) care au o co-multiplicare şi o
co-unitate.

Unificarea structurilor de algebră şi structurilor de coalgebră a condus la funcţii cu două
intrări şi două ieşiri (sau o mulţime de perechi de valori) denumite structuri Yang-Baxter
([8]).
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Diagramele pe care le-am prezentat sugerează că interacţiunea între discipline este
complexă.  Astfel, interdisciplinaritatea dintre matematică şi fizică a generat fizica-
matematică, iar probleme propuse de fizicieni au ajutat matematica să se dezvolte. Dacă
fizica produce ecuaţii, matematica le rezolvă, iar soluţiile obţinute se reîntorc în fizică.
Deseori, teoriile din matematică anticipează ceea ce fizicienii  descoperă mai târziu.



3. Detalii algebrice

Pentru studiul ecuaţiei Yang-Baxter recomandăm cartea [9], iar pentru noţiuni de
coalgebră (dualitatea dintre algebre şi coalgebre) cartea [10].
Structurile Yang-Baxter, unificarea (co)algebrelor şi extinderea dualităţii dintre algebre şi
coalgebre pot fi găsite în [8], [3] si [11].

Vom încerca să explicăm importanţă matematică a unificărilor de mai sus.
Teorema de dualitate a lui Pontryagin se referă la dualitatea dintre categoria grupurilor
abeliene compacte  Hausdorff  şi categoria opusă  a grupurilor abeliene discrete.
Teorema de dualitate Pontryagin-van Kampen extinde această dualitate la toate grupurile
topologice Hausdorff abeliene local compacte (vezi  [12]).
Luând teorema Pontryagin-van Kampen ca model, am  pus următoarea întrebare : «  Este
posibil să extindem dualitatea dintre algebrele finite dimensional şi co-algebrele finit
dimensionale (în acelaşi spirit) ? «  Răspunsul nostru a fost pozitiv: am construit o
extindere  pentru dualitatea (co)algebrelor finite dimensional.

Construcţiile legate de extinderea dualităţii dintre algebrele finit dimensionale şi
coalgebrele finit dimensionale au numeroase aplicaţii: în teoria coborârii necomutative
([13]), în producerea unor clase mai largi de operatori Yang-Baxter ([14]) şi sisteme
Yang-Baxter ([15]), în construirea invarianţilor de noduri ([5]), în producerea de soluţii
pentru ecuaţia Yang-Baxter cu parametri ([16]), etc.

În concluzie, extinderea unei dualităţi între două categorii presupune şi o unificare a celor
două categorii.
Revenind la relaţia care există între interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate şi
transdisciplinaritate, observăm o unificare care nu este pe deplin o extindere de dualitate
şi rămâne ca temă de cercetare pentru viitor.
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