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Summary  

Is proved that: 1) if the IP loop  isotope is the type WIP then, loop  is a Moufang loop. 2) if 

the IP loop  isotope is the type WIP1, then loop  is a Moufang loop. 3) if the CI loop  isotope is 

the type WIP, then loop  is a Moufang comutative loop. 
 

În teoria buclelor şi cuasigrupurilor, buclele Moufang  reprezintă un clas de bucle cel mai intens 

studiat. 

Bucla  se numeşte buclă Moufang, dacă pentru orice  din se verifică condiţia  

 [2,pag.420]. 

O problemă importantă în teoria buclelor este problema isotopiei. Se spune că bucla  este isotopă  

buclei , dacă există substituţiile  a mulţimii  , încît . Bucla  se 

numeşte IP buclă, dacă pentru orice y din  se verifică relaţiile  şi , unde 

 iar [3,pag.70]. Bucla  se numeşte CI buclă, dacă  pentru orice y din  se verifică 

relaţia  [1,pag.450]. Bucla  se numeşte WIP buclă, dacă pentru orice y din  se verifică 

relaţia  [3, pag.187] . Bucla  se numeşte WIP1 buclă, dacă pentru orice y  din  se 

verifică relaţia . 

În lucrarea dată se demonstrează: 1) dacă pentru bucla IP  isotopul este o buclă de tipul WIP, 

atunci bucla  este o buclă Moufang ; 2) dacă pentru bucla IP  isotopul este o buclă de tipul WIP1, 

atunci bucla  este o buclă Moufang ; 3) dacă pentru bucla CI isotopul este o buclă WIP, atunci 

bucla  este o buclă Moufang comutativă. 

Teorema1. Dacă pentru IP bucla  isotopul   este o buclă WIP , atunci bucla  este o 

buclă Moufang.  

Demonstraţie. Considerăm isotopul  Din relaţia obţinem 

Cum  este IP buclă , rezultă  

Fie  este o buclă WIP , deci se verifică relaţia . Atunci 

Cum  este IP buclă avem . Înlocuim  şi obţinem 

. Fie acum . Atunci  

. Cum substituţia  posedă proprietatea  în buclele IP, rezultă 

  sau  . Substituim  prin  . Atunci 

sau , deci  este o buclă Moufang. Teorema este 

demonstrată. 

Teorema 2. Dacă pentru IP bucla  izotopul   este o buclă WIP1 , atunci bucla  este o 

buclă Moufang.  

Demonstraţie. Consideram isotopul  Din relaţia obţinem 

Cum  este IP buclă , rezultă  

Fie  este o buclă WIP1 , deci se verifică relaţia . Atunci 

. Cum  este IP buclă avem . Înlocuim  prin ,  

prin  cît şi şi obţinem  

. 

Punem . Atunci  . Cum substituţia  

posedă proprietatea =  în bucla IP avem  

Dacă , atunci  de unde rezultă  şi  Substituim şi 



obţinem  sau , deci  este o buclă Moufang. Teorema 

este demonstrată. 

Teorema 3. Dacă pentru CI bucla  isotopul   este o buclă WIP , atunci bucla  este o 

buclă Moufang comutativă. 

Demonstraţie. Consideram isotopul  Din relaţia ∗ =  obţinem 

Cum  este CI buclă ,rezultă  

Fie  este o buclă WIP , deci se verifică relaţia . Atunci 

Cum  este CI buclă avem . Înlocuim  şi obţinem 

. Substituim   prin  prin  şi obţinem  

. Cum  este CI buclă  

. În bucla CI substituţia  posedă proprietatea Atunci . 

Dacă  obţinem  Punem .Atunci  Înlocuim prin . Atunci  Punem acum 

y şi obţinem . Substituim  prin  Atunci  sau  deci  este o buclă 

Moufang comutativă. Teorema este demonstrată. 
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