
Wprowadzenie do topologii algebraicznej i geometrii algebraicznej 

 

TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA 

 

Celem pierwszej części tych uwag jest zapoznanie studenta z podstawami topologii 

algebraicznej, w szczególności z pojedynczą homologią przestrzeni topologicznych. Przyszłe 

zmiany, o których myślimy, to aplikacje do geometrii algebraicznej, ale także studenci 

zainteresowani nowoczesną fizyką teoretyczną mogą znaleźć tutaj przydatne materiały (np. 

teoria sekwencji widmowych). Jak sama nazwa wskazuje, podstawową ideą w topologii 

algebraicznej jest tłumaczenie problemów w topologii na algebraiczne, z nadzieją, że łatwiej 

będzie sobie z nimi poradzić. W tym rozdziale podajemy bardzo podstawowe pojęcia z algebry 

homologicznej, a następnie wprowadzamy podstawową grupę przestrzeni topologicznej. 

Kohomologia De Rham została przedstawiona jako pierwszy przykład teorii kohomologii i 

udowodniono niezmienność homotopii. 

1. Elementy algebry homologicznej 

1.1. Ciąg dokładny modułów. Niech R będzie pierścieniem i niech M, M’, M’’ będą R-

modułami. Mówimy, że dwa morfizmy R-modułu to i : M’ → M, p: M → M’’ tworzą ciąg 

dokładny modułów R i zapisujemy 

 

jeśli i jest iniekcyjne, p jest surjektywne, a ker p = Im i. Morfizm dokładnych ciągów jest 

schematem przemiennym 

 

morfizmów modułu R, których rzędy są dokładne. 

1.2. Różniczki espolone. Niech R będzie pierścieniem, a M i R-modułem.  

Definicja 1.1. Różniczka na M jest morfizmem d: M → M R-modułów takich że

. Para (M, d) nazywana jest modułem różniczkowym. 

Elementy przestrzeni M, Z(M, d) ≡ ker d i B (M, d) ≡ Im d są nazywane kołańcuchami, kocyklami 

i kobrzegami  (M, d), odpowiednio. Warunek d2 = 0 oznacza, że B(M, d) ⊂ Z (M, d) i R-moduł  

H(M, d) = Z(M, d) / B(M, d) jest nazywany grupą kohomologiczną modułu różniczkowego (M, 

d). Często będziemy pisać Z(M), B(M) i H(M), pomijając różniczkę d, gdy nie ma ryzyka pomyłki. 

Niech (M, d) i (M’, d’) będą różniczkowymi R-modułami. 



Definicja 1.2. Morfizm modułów różniczkowych jest morfizmem f: M → M’ z R-modułów , 

które komutują z różniczkami , f ◦ d’ = d ◦ f. 

Morfizm modułów różniczkowych mapuje kocykle do kocykli i kobrzegu do kobrzegów, 

wywołując w ten sposób morfizm H(f): H(M) → H(M’). 

Twierdzenie 1.3. Niech  

 

będzie różniczkowym ciągiem dokładnym różniczkowych R-modułów . Istnieje morfizm δ: 

H(M’’) → H(M’) (nazywane morfizmem przejściowym) i dokładny trójkąt kohomologii 

 

Dowód. Konstrukcja z δ jest następująca : niech ξ’’ ∈ H(M’’) i niech m’’ będzie a kokocyklem, 

którego klasa to ξ’’ Jeśli m jest elementem M takim, że p (m) = m’’, mamy p(d(m)) = d(m’’) = 0, 

a następnie d(m) = i(m’) dla niektórych m’  ∈2 M’, który jest cyklem. Teraz, kocykl  m’ definiuje 

klasę kohomologii δ(ξ’’) w H(M’), która jest niezależna od  wybory jakiego dokonaliśmy,  

definiując w ten sposób morfizm  δ: H(M’’) → H(M’). Na podstawie bezpośredniego obliczenia 

dowodzi się, że trójkąt jest dokładny. Powyższe wyniki można przełożyć na ustawienie 

kompleksów R-modułów. 

Definicja 1.4. Kompleks R-modułów jest modułem różniczkowym R (M•, d), który ma stopień  

ℤ,  , a którego różnica spełnia d(Mn)⊂ Mn + 1 dla każdego n ∈ ℤ. 

Zazwyczaj piszemy kompleks R-modułów  w bardziej obrazowej formie 

 

Dla złożonego M• modułów kocykli i kobrzegów oraz grupy kohomologii dzielone jako 

bezpośrednie sumy wyrazów  Zn(M•) = ker dn, Bn(M•) = Im dn-1 i Hn(M•) = Zn(M•) / Bn(M•). Grupy 

Hn(M•) nazywane są grupami kohomologicznymi z kompleksu M•.  

Definicja 1.5. Morfizm kompleksów R-modułów  f: N• → M• jest zbiorem morfizmów {fn: Nn→ 

Mn|n  ∈ ℤ}, taki, że poniższym schemacie komutacji: 

 

W przypadku kompleksów, Twierdzenie 1.3 przyjmuje następującą postać: 



Twierdzenie 1.6. Niech  

 

 to dokładny ciąg kompleksów R-modułów. Istnieją morfizmy łączące δn: Hn(P•) → Hn + 1(N•) i a 

to długi dokładny ciąg kohomologii 

Dowód. Łączący morfizm δ : H•(P•) → H•(N•) zdefiniowane w Twierdzeniu 1.3 dzieli się na 

morfizmy δn: Hn(P•) → Hn + 1 (N•) (rzeczywiście morfizm łączący zwiększa stopień o jeden) i 

uzyskuje się długą dokładną sekwencję instrukcji przez opracowanie dokładnego trójkąta 

kohomologii wprowadzonego w Twierdzeniu 1.3.  

1.3. Homotopie. Możliwe są jednak różne (to znaczy nieizomorficzne) kompleksy mające 

kohomologie izomorficzne. Warunkiem wystarczającym do tego jest to, że te dwa kompleksy 

są homotopijne. Chociaż ten warunek nie jest konieczny, w praktyce (zdecydowanie) 

najczęstszym sposobem udowodnienia izomorfizmu między dwiema kohologiami jest 

wystawienie homotopii między odpowiednimi kompleksami. 

Definicja 1.7. Biorąc pod uwagę dwa zespolone R- moduły, (M•, d) i (N•, d’) i dwa morfizmy 

kompleksów, f, g: M•→ N•, homotopia pomiędzy f i g jest morfizmem K: N•→ M•-1  (to znaczy, 

dla każdego k, morfizm K: Nk→Mk-1) taki, że d’◦ K + K ◦ d = f - g. 

Sytuację przedstawiono na poniższym schemacie przemiennym. 

 

Twierdzenie 1.8. Jeśli istnieje homotopia między f i g, to H(f) = H(g), a mianowicie, morfizmy 

homotopijne wywołują ten sam morfizm w kohomologii 

Dowód.  Niech  . Wtedy 

 

ponieważ dm = 0, [d’Km))] = 0 

Definicja 1.9 . Dwa złożone R-moduły, (M•, d) i (M•,d’) mówi się, że są homotopowo 

równoważne (lub homotopijne), jeśli istnieją morfizmy f: (M• → N•),  g: N• → M•) takie ,że 

f ◦ g : N• → N• jest homotopijny względem mapy tożsamości idN; 

g ◦ f : M• → N• jest homotopią do mapy tożsamości idM 



Następstwo 1.10. Dwa homotopowe kompleksy mają kohomologie izomorficzne. 

Dowód. Używamy notacji z poprzedniej definicji. Jeden ma 

 

tak, że zarówno H(f), jak i H(g) są izomorfizmem. 

Definicja 1.11. Homotopia złożonych R-modułów (M•, d) jest homotopią między morfizmem 

tożsamości na M i morfizmem zerowym; bardziej wyraźnie, jest to  morfizm K: M• → M•-1 takie, 

że d ◦ K + K ◦ d = idM.  

Twierdzenie 1.12. Jeżeli złożone R-moduły R(M•, d) dopuszcza homotopię, to jest on dokładny 

(to znaczy, wszystkie jego grupy kohomologiczne zanikają, a także mówi się, że kompleks jest 

acykliczny). 

Dowód. Można użyć poprzednich definicji i wyników, aby uzyskać dowód, ale łatwiej 

zauważyć, że jeśli m ∈ Mk jest kocyklem (tak, że dm = 0), to  

d(K(m)) = m - K(dm) = m, 

 więc m jest również kogranicą 

Uwaga 1.13. Bardziej ogólnie można stwierdzić, że jeśli homotopia K: Mk → Mk-1 istnieje dla k 

≥ k0, następnie Hk(M, d) = 0 dla k ≥ k0. W przypadku złożonych ograniczonych poniżej zera (tj. 

) często homotopię definiuje się tylko dla k ≥ 1, i może się zdarzyć, że H0(M, 

d) ≠ 0. Przykłady takich sytuacji zostaną podane w dalszej części .  

Uwaga 1.14. Można również zdefiniować homotopię wymagając d’ ◦ K-K◦ d =. . . ; czytelnik 

może łatwo sprawdzić, czy ta zmiana znaku jest nieistotna. 

 

2. Kohomologia De Rham 

Jako przykład teorii kohomologii możemy rozważyć kohomologię de Rham z różniczkowalnej 

rozmaitości X. Niech Ωk(X) będzie przestrzenią wektorową różniczkowych form k-form na X i 

niech d: Ωk(X) → Ωk+1(X) jest zk zewnętrzną. Następnie (Ω• (X), d) jest kompleksem różnicowym 

przestrzeni R-wektorowych (kompleks de Rhama), któregoj grupy kohomologiczne oznaczono 

jako Hk
dR(X) i nazywane są grupami kohomologii de Rhama z X. Ponieważ Ωk(X) = 0 dla k > n i k 

< 0, grupy Hk
dR(X) zanikają dla k > n i k < 0. Ponadto, ponieważ  ker[d: Ω0(X) → Ω1(X)] jest 

tworzony przez lokalnie stałe funkcje na X, mamy H0
dR(X) = ℝC, gdzie C jest liczbą połączonych 

komponentów X. Jeśli f: X → Y jest gładkim morfizmem różniczkowalnych rozmaitości, 

morfizm odciągania f* : Ωk(Y) → Ωk (X) komutuje z różnicą zewnętrzną, co powoduje powstanie 

morfizmu kompleksów różniczkowych (Ω•(Y), d) → (Ω•(X), d)); odpowiadający mu morfizm 



H(f): H•
dR (Y) → H•

dR (X) jest zwykle oznaczane jako f#. Możemy łatwo obliczyć kohomologię 

przestrzeni euklidesowych ℝn. Oczywiście ma się H0
dR(ℝn) = ker [d: C∞( ℝn) → Ω1(ℝn)] = ℝ. 

Twierdzenie 1.1. (lemat Poincar'e) Hk
dR(ℝn) = 0 dla k > 0. 

Dowód. Definiujemy operator liniowy K: Ωk(ℝn) → Ωk-1(ℝn), puszczając, dla k-formy ω ∈ Ωk(ℝn) 

k ≥ 1. dla wszystkich  x ∈ ℝn,  

 

Można łatwo pokazać, że dK + Kd = Id; oznacza to, że K jest homotopią złożoności de Rhama 

ℝn zdefiniowaną dla k ≥ 1, tak, że, zgodnie z Propozycją 1.12 i Uwagą 1.13, wszystkie grupy 

kohomologiczne zanikają w stopniu dodatnim. Jawnie, jeśli ω jest zamknięty, mamy ω  = dKω, 

więc ω jest dokładny. 

Ćwiczenie 1.2. Wyobraź sobie okrąg S1 jako koło jednostkowe w ℝ2 . Pokaż, że integracja 1-

formy na S1 daje izomorfizm H1
dR(S1) ⋍ R. Argument ten można dość łatwo uogólnić, aby 

wykazać, że jeśli X jest połączonym, zwartym i orientowalnym n-wymiarową rozmaitością, to 

Hn
dR(X) ⋍ R Jeśli rozamitość jest iloczynem kartezjańskim X = X1  x X2, istnieje sposób obliczenia 

kohomologii de Rhama X z kohomologii de Rham X1 i X2 (twierdzenie Künnetha). Na późniejszy 

użytek udowodnimy tutaj bardzo konkretny przypadek. Będzie to również służyć jako przykład 

pojęcia homotopii między złożonościami. 

Twierdzenie 1.3. Jeśli X jest różniczkowalną rozmaitością, to Hk
dR(X × ℝ) ⋍ Hk

dR(X) dla 

wszystkich k ≥ 0. 

Dowód. Niech t to współrzędna  na ℝ. Oznaczając przez p1, p2 projekcje X × ℝ na jej dwa 

czynniki, każda k-forma ω na X × ℝ można zapisać jako  

 

gdzie ω1  ∈ Ωk(𝑋) , ω2  ∈ Ωk-1(𝑋), a f, g są funkcjami na X × ℝ. Niech s: X → X × ℝ to sekcja s (x) 

= (x, 0). Jeden ma p1 ◦ s = idX (to znaczy s jest rzeczywiście sekcją p1), a więc s* ◦ p*1 : Ω• (X)→ 

Ω•(X) to tożsamość. Mamy również morfizm  

. To nie jest tożsamość (w rzeczywistości jedna, ma ). Jednak ten 

morfizm jest homotopijny względem idΩ• (X × ℝ), natomiast idΩ• (X) jest zdecydowanie 

homotopijny dla siebie, tak aby złożoności Ω•(X) i Ω•(X × ℝ) są homotopijne, co potwierdza 

nasze twierdzenie jako konsekwencja następstwa 1.10. Dlatego musimy tylko wykazać 

homotopię między p*1 ◦ s* i idΩ•(X × ℝ). 

Ta homotopia K: Ω•(X × ℝ) → Ω•-1 (X × ℝ) jest zdefiniowane jako (w odniesieniu do równania 

(1.1)) 



 

Dowód na to, że K jest homotopią, to elementarne obliczenia bezpośrednie, po których 

dostaje 

 

W szczególności otrzymujemy, że morfizmy 

 

są izomorfizmami. 

Uwaga 1.4. Jeśli weźmiemy X = ℝn i wprowadzimy indukcję na n, otrzymamy kolejny dowód 

lematu Poincar'e  

Ćwiczenie 1.5. Podobny argument dowodzi, że dla wszystkich k > 0  

 

Teraz podajemy przykład długiej sekwencji kohomologii w teorii de Rham'a. Niech X będzie 

różniczkowalną rozmaitoścoą a Y zamkniętą  podrozmaitością. Niech rk: Ωk(X)→ Ωk(Y) jest 

morfizmem restrykcyjnym; to jest surjekcja. Ponieważ zewnętrzna różnicowa komutacja z 

ograniczeniem, po zezwoleniu na Ωk(X, Y) = ker rk jest to różniczką d’: Ωk(X, Y)→ Ωk+1(X, Y). 

Mamy zatem dokładną sekwencję modułów różniczkowych, w taki sposób, że schemat 

 

komutuje. Złożoność (Ω•(X,Y), d’) nazywana jest względną złożononością de Rhama, a jego 

grupy kohomologiczne przez Hk
dR(X,Y) nazywane są względnymi grupami kohomologii de 

Rhama. Jeden ma dokładny ciąg długiej kohomologii 

 

Ćwiczenie 1.6. 1. Wykaż, że przestrzeń ker d’ : Ωk(X, Y) → Ωk+1(X, Y) jest dla wszystkich k ≥ 0 

jądro rk ograniczone do Zk(X), tj. jest przestrzenią zamkniętych k-form na X, które znikają na Y. 

W konsekwencji H0
dR(X, Y) = 0, gdy X i Y są połączone. 2. Niech n = dim X   i dim Y ≤ n - 1. Wykaż, 

że Hn
dR(X, Y)→ Hn

dR(X) surjekcje, i że Hk
dR (X, Y) = 0 dla k ≥ n + 1. Zrób przykład, gdzie dim X = 

dim Y i sprawdź, czy poprzednie fakty nadal są prawdziwe. 



Przykład 1.7. Biorąc pod uwagę standardowe osadzanie S1 w ℝ2, obliczamy względną  

kohomologię H•
dR (ℝ2, S1). Mamy długi dokładny ciąg 

 

Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, mamy Hk
dR(ℝ2, S1) = 0 dla k ≥ 3. Ponieważ  

 , uzyskujemy 

dokładny ciąg 

 

gdzie morfizm r jest izomorfizmem. Dlatego z pierwszej sekwencji mamy  

(jak już zauważyliśmy) i  . Z drugiego uzyskujemy  

Z tego przykładu możemy wyodrębnić fakt, że ilekroć X i Y są ze sobą połączone, wtedy 

H0
dR(X,Y) = 0 

Ćwiczenie 1.8. Rozważmy podrozdział Y z ℝ2 utworzony przez dwie rozłączne osadzone kopie 

S1. Oblicz H•
dR(ℝ2, Y). 

3. Ciąg Mayera-Vietorisa w kohomologii de Rhama 

Sekwencja Mayera-Vietorisa jest kolejnym przykładem długiej kohomologicznej dokładnego 

ciągu związanego z kohomologią de Rham i jest bardzo przydatna do wykonywania obliczeń. 

Załóżmy, że różniczkowalna rozmaitość X jest połączeniem dwóch otwartych podzbiorów U, 

V. Dla każdego k, 0 ≤ k ≤ n = dimX mamy sekwencję morfizmów 

 

gdzie  

 

Można łatwo sprawdzić, czy I jest iniekcyjne i że ker p = Im i. Surjektywność p jest nieco mniej 

banalna, a aby to udowodnić, potrzebujemy podziału argumentu jednostkowego jedności. Z 

elementarnej geometrii różniczkowej  wspominamy, że podział jedności podporządkowany 

pokryciu  {U, V} z X to para gładkich funkcji f1, f2: X → ℝ takie, że  

 

 Biorąc pod uwagę  



niech 

 

Te k-formy są zdefiniowane odpowiednio na U i V. Następnie p ((ω1,ω2)) = τ . Więc ciąg (1.2) 

jest dokładny. Ponieważ zewnętrzna różniczka d przechodzi z ograniczeniami, otrzymujemy 

długi dokładny ciąg kohomologiczny 

 

To jest ciąg Mayera-Vietorisa. Argument można uogólnić na związek kilku otwartych zbiorów. 

Ćwiczenie 1.1. Użyj sekwencji Mayera-Vietorisa (1.3), aby obliczyć kohomologię de Rhama 

koła S1. 

Przykład 1.2. Używamy sekwencji Mayera-Vietorisa (1.3) do obliczenia de kohomologii de 

Rhama  kuli S2 (w gruncie rzeczy znamy już 0 i 2 grupy, ale nie pierwsza). Korzystając z 

odpowiednich stereograficznych projekcji, możemy  przyjąć ,że U i V są diffeomorficzne 

względem ℝ2, a . Ponieważ S1 × R jest homotopią S1, ma taką samą 

kohomologię de Rhama. Stąd ciąg (1.3) staje się  

 

Od pierwszej sekwencji, ponieważ , odwzorowanie  jest 

injektywne, a następnie otrzymujemy  z drugiej sekwencji,  

Ćwiczenie 1.3. Użyj indukcji, aby pokazać, że jeśli n ≥ 3, następnie  dla k = 0, n, 

Hk
dR(Sn) = 0 w przeciwnym razie. 

Ćwiczenie 1.4. Rozważmy X = S2 i Y = S1, osadzone jako równik w S2. Obliczyć względną 

kohomologię de Rhama H•
dR (S2, S1). 

4. Podstawowa teoria homotopii 

4.1. Homotopia ścieżek. Niech X będzie przestrzenią topologiczną. Oznaczamy przez I 

przedział zamknięty [0, 1]. Ścieżka w X jest ciągłym odwzorowaniem γ: I → X. Mówimy, że X 

jest połączony na ścieżce, jeśli podane są dwa punkty x1, x2 ∈ X istnieje ścieżka γ taka, że 

 

Homotopia Γ między dwiema ścieżkami γ1, γ2 jest ciągłą mapą Γ: I × I → X takie ,że 



 

Jeżeli dwie ścieżki mają te same punkty końcowe (tj. γ1(0) = γ2(0) = x1, γ1(1) = γ2(1) = x2), 

możemy wprowadzić silniejsze pojęcie homotopii o ustalonych punktach końcowych 

wymagając dodatkowo że Γ(0, s) = x1, Γ(1, s) = x2 dla wszystkich s ∈ I. Ustalmy punkt bazowy 

x0 ∈ X. Pętla oparta na x0 jest ścieżką taką, że γ(0) = γ(1) = x0. Oznaczmy ℒ(x0) th zestaw pętli w 

oparciu o x0. Można zdefiniować kompozycję między elementami ℒ(x0) przez zezwolenie 

 

Nie powoduje to, że ℒ(x0) staje się grupą, ponieważ kompozycja nie jest asocjacyjna 

(komponowanie w innej kolejności daje różne parametry). 

Twierdzenie 1.1. Jeśli x1, x2 ∈ X i istnieje ścieżka łącząca x1 z x2,  wtedy ℒ(x1) ⋍  ℒ(x2). 

Dowód. Niech c będzie taką ścieżką i niech γ1 ∈ ℒ(x1). Zdefiniujemy γ2 ∈ ℒ(x2) przez zezwolenie 

 

To ustanawia izomorfizm. 

4.2. Podstawowa grupa. Ponownie w odniesieniu do punktu bazowego x0, rozważamy w ℒ(x0) 

relację równoważności, dekretując, że γ1 ~ γ2 jeśli istnieje homotopia ze stałymi punktami 

końcowymi pomiędzy γ1 i γ2. Prawo kompozycji w ℒx0 schodzi do struktura grupy w ilorazie  

 

jest podstawową grupą X z punktem bazowym x0; ogólnie rzecz biorąc jest  nieabeliański, jak 

zobaczymy w przykładach. W wynikuTwierdzenia 1.1, jeśli x1, x2 ∈ X i istnieje ścieżka łącząca 

x1 z x2, wtedy π1(X, x1) ⋍ π1(X, x2). W szczególności, jeśli X jest połączona drogą podstawową 

do grupy π1(X, x1) jest niezależna od x0 aż do izomorfizmu; w tej sytuacji używa się zapisu π1(X) 

Definicja 1.2. Mówi się, że X jest po prostu połączony, jeśli jest połączony drogą i π1(X) = {e}. 

Najprostszym przykładem po prostu połączonej przestrzeni jest jednopunktowa przestrzeń 

{*}. Ponieważ definicja grupy podstawowej obejmuje wybór punktu bazowego, aby opisać 

zachowanie grupy podstawowej, musimy wprowadzić pojęcie mapy uwzględniające punkt 

bazowy. Dlatego mówimy, że przestrzeń z punktem bazowym (X,x0) to para utworzona przez 

topologiczną przestrzeń X z wybranym punktem x0. Mapa przestrzeni z punktem bazowym f: 

(X, x0) → (Y, y0) jest ciągłą mapą f: X → Y takie, że f(x0) = y0. Łatwo pokazać, że mapa przestrzeni 

z punktem bazowym indukuje homomorfizm grupowy f* : π(X, x0)→ π(Y, y0). 



4.3. Homotopia map. Biorąc pod uwagę dwie przestrzenie topologiczne X, Y, homotopia 

pomiędzy dwoma ciągłymi odwzorowaniami f, g: X → Y to mapa F: X × I → Y takie, że F(x, 0) = 

f (x), F(x, 1) = g(x) dla wszystkich x ∈ X. Jeden następnie mówi, że f i g są homotopiami. 

Definicja 1.3. Mówi się, że dwie przestrzenie topologiczne X, Y są homotopicznie równoważne, 

jeśli istnieją ciągłe mapy f: X → Y, g: Y → X takie, że g ◦ f jest homotopią dla idX, a f ◦ g jest 

homotopijny względem idY. Mapa f, g jest podobno odpowiednikami homotopicznymi. 

Oczywiście, przestrzenie homeomorficzne są homotopijnie równoważne. 

Przykład 1.4. Dla dowolnego ciągu X, weź Y = X × ℝ, f(x) = (x, 0), g rzutuje na X. Następnie F: X 

× I → X, F (x, t) = x jest homotopią między g ◦ f i idX, natomiast G: X × ℝ × I → X × ℝ ,G (x, s, t) = 

(x, st) jest homotopią między f ◦ g i idY. Zatem X i X × ℝ są homotopijnie równoważne. Czytelnik 

powinien umieć wymyślić wiele podobnych przykładów. Biorąc pod uwagę dwie przestrzenie 

z punktem bazowym  (X, x0), (Y, y0), mówimy, że są one homotopijnie równoważne, jeśli 

istnieją odwzorowania przestrzeni z punktem bazowym f: (X, x0)→ (Y, y0), g: (Y, y0)→ (X, x0), 

które sprawiają, że przestrzenie topologiczne X, Y są homotopijnie równoważne. 

Twierdzenie 1.5. Niech f: (X, x0)→(Y, y0) jest równoważnością homotopiczną. Wtedy  f* :π* 

(X,x0) → (Y, y0) jest izomorfizmem. 

 Dowód. Niech g: (Y,y0) →(X, x0) jest odworowaniem, która realizuje homotopiczną 

równoważność i oznacza przez F homotopię między g ◦ f i idX. Niech γ będzie pętla oparta na 

x0. Wtedy g ◦ f  jest znowu pętlą opartą o x0, a odwzorowanie 

 

jest homotopią pomiędzy γ a g ◦ f ◦ γ , więc γ = g ◦ f ◦ γ  w  π1(X, x0). Stąd,  

. W ten sam sposób udowodniono, że f* ◦ g*= idπ1(Y,y0), tak aby roszczenie 

następowało. 

Wniosek 1.6. Jeżeli dwie połączone przestrzennie przestrzenie X i Y są homotopie, to ich 

podstawowe grupy są izomorficzne. 

Definicja 1.7. Uważa się, że przestrzeń topologiczna ulega kurczeniu, jeśli jest homotopijlnie 

równoważna jednopunktowej przestrzeni {*}.  

Skurczona przestrzeń jest po prostu połączona. 

Ćwiczenie 1.8. 1. Pokaż, że ℝn jest skurczona, a więc po prostu połączona. 2. Oblicz 

podstawowe grupy następujących przestrzeni: przebita płaszczyzna (ℝ2 minus  punkt); ℝ3 

minus linia; ℝn minus a (n - 2) - płaszczyzna (dla n ≥ 3). 

4.4. Homotopiczna niezmienność kohomologii de Rhama. Możemy teraz udowodnić 

niezmienniczość kohomologii de Rham w ramach homotopii. 

Lemat 1.9. Niech X, Y będą różniczkowalnymi rozmaitościami i niech f, g: X → Y to dwiea 

homotopijne gładkie odwzorowania. Następnie morfizmy, które wywołują w kohomologii, 

pokrywają się, f# = g#. 



Dowód. Wybieramy homotopię pomiędzy f i g w postaci gładkiego odwzorowania F: X × ℝ → 

Y takie, że  

 

Definiujemy sekcje s0, s1: X → X × ℝ, pozwalając s0(x) = (x,0), s1 (x) = (x,1). Następnie f = F ◦ s0, 

g = F ◦ s1, więc f# = s#
0 ◦ F# i g# = s#

1 ◦ F#. Niech p1: X × ℝ →X, p2: X × ℝ → ℝ to rzuty. Następnie 

 

Według twierdzenia 1.3 p#
1 jest izomorfizmem. Następnie s#

0 = s#
1, i f# = F# = g# ? 

Twierdzenie 1.10. Niech X i Y będą homotopicznymi różniczkowalnymi rozmaitościami. Wtedy

 

dla wszystkich k ≥ 0. 

Dowód. Jeśli f, g są dwiema gładkimi mapami realizującymi homotopię, to f# ◦ g# = g# ◦ f# = Id, 

więc zarówno f# jak i g# są izomorfizmami. 

4.5. Twierdzenie van Kampena. Obliczanie podstawowej grupy przestrzeni topologicznej jest 

często nieoczekiwanie skomplikowane. Ważne narzędzie dla takich obliczeń to twierdzenie 

van Kampena, które przedstawiamy bez dowodu. To twierdzenie pozwala, w pewnych 

warunkach, obliczyć podstawową grupę unii U ∪ V, jeśli znamy podstawowe grupy U, V i U ∩ 

V. Jako warunek wstępny potrzebujemy pojęcia połączonego produktu dwóch grup. Niech G, 

G1, G2 będą grupami ze stałymi morfizmami f1: G→ G1, f2: G→ G2. Niech F wolna grupa 

generowana przez G1 II G2 i oznaczać przez · produkt w tej grupie. Niech R będzie normalną 

podgrupą generowaną przez elementy postaci 

 (xy) · y-1 · x-1  z x, y zarówno w G1 lub G2 

f1(g) · f2(g)-1 dla g ∈ G 

Następnie definiujemy połączony produkt G1*GG2 jako F / R. Istnieją naturalne odworowania 

g1: G1 → G1*GG2, g2: G2 → G1? G G G1*GG22 otrzymane przez komponowanie inkuzji z rzutem F 

→ F / R, a jeden ma g1◦ f1 = g2 ◦ f2. Intuicyjnie można powiedzieć, że G1*GG jest najmniejszą 

podgrupą generowaną przez G1 i G2 z identyfikacją f1(g) i f2(g) dla wszystkich g ∈ G. 

Ćwiczenie 1.11. (1) Wykaż, że jeśli G1 = G2 =  {e}, a G jest dowolną grupą, to G1*GG2 = {e}.  

(2) Niech G będzie grupą z trzema generatorami a, b, c, spełniającymi zależność ab = cba. Niech 

ℤ→ G być homomorfizmem indukowanym przez 1 ⟼ c. Wykaż, że G*Z G jest izomorficzny do 

grupy z czterema generatorami m, n, p, q, spełniającymi zależność mnm-1 n-1 pqp-1q-1 = e. 

Załóżmy teraz, że połączona ścieżką przestrzeń X jest połączeniem dwóch połączonych ze sobą 

ścieżek otwartych podzbiorów U, V i że U ∩ V jest połączona na ścieżce. Istnieją morfizmy 

 

 indukowane przez inkluzje. 



Twierdzenie 1.12.   

Jest to uproszczona forma twierdzenia van Kampena, dla pełnego stwierdzenia. 

Przykład 1.13. Obliczamy podstawową grupę postaci 8. Pomyśl o tej figurze 8 jako związku 

dwóch okręgów X w ℝ2, które dotykają jednej kwoty. Niech p1, p2 będą punktami w dwóch 

odpowiednich okręgach, innych niż punkt wspólny, i weź U = X - {p1}, V = X - {p2}. Następnie 

 podczas gdy U ∩ V jest po prostu podłączony. Wynika z tego, że π1(X) 

jest wolną grupą z dwoma generatorami. Te dwa generatory nie komutują; można to również 

sprawdzić "eksperymentalnie", jeśli myślisz o nawinięciu struny wzdłuż figury 8 we właściwy 

sposób ... Bardziej ogólnie, podstawowa grupa korony z n płatkami (n kopii S1 wszystkie 

dotykające w jednym punkcie) to bezpłatna grupa z n generatorami.  

Ćwiczenie 1.14. Wykaż, że dla każdego n ≥ 2 kula Sn jest po prostu podłączona. Wywieść 

to dla n ≥ 3, ℝn minus punkt jest po prostu podłączony. 

Ćwiczenie 1.15. Oblicz podstawową grupę ℝ2 za pomocą n nakłuć. 

4.6. Inne sposoby obliczania podstawowych grup. Ponownie podajemy pewne wyniki bez 

dowodu.  

Twierdzenie 1.16. Jeśli G jest po prostu połączoną grupą topologiczną, a H jest normalną, 

dyskretną podgrupą, wtedy π1(G/H) ⋍H. Ponieważ S1 ⋍ ℝ / ℤ, udowodniliśmy w ten sposób, 

że  

 

w ten sam sposób obliczamy podstawową grupę n-wymiarowego torusa  

 

otrzymując . 

Ćwiczenie 1.17. Oblicz podstawową grupę dwuwymiarowego przebitego torusa (torus minus 

punkt). Użyj twierdzenia van Kampena, aby obliczyć fundamentalne grupa powierzchni 

Riemanna z rodzaju 2 (zwarta, orientowalna, połączona 2-wymiarowa różniczkowalna 

rozmaitość z rodzaju 2, tj. "z dwoma uchwytami"). Uogólniaj swój wynik do dowolnego 

rodzaju. 

Ćwiczenie 1.18. Wykazać, że biorąc pod uwagę dwie spiczaste przestrzenie topologiczne (X, 

x0), (Y, y0), zatem 

 

 Daje nam to inny sposób obliczenia podstawowej grupy n-wymiarowego torusa Tn (kiedy już 

znamy π1(S1)). 



Ćwiczenie 1.19. Wykaż, że rozmaitości  S3 i S2 × S1 nie są homeomorficzne. 

Ćwiczenie 1.20. Niech X będzie przestrzenią uzyskaną po usunięciu linii z ℝ2 i okręgiem 

łączącym linię. Wykaż, że . Udowodnij mocniejszy wynik, że X jest 

homotopijny do 2-torusa. 

 

Część 2 

TEORIA HOMOLOGII SINGULARNEJ 

1. Homologia singularna 

W niniejszej części opracowujemy niektóre elementy teorii homologii przestrzeni 

topologicznych. Istnieje wiele różnych teorii homologii (symplicjalna, komórkowa, singularna, 

Cech-Alexandra ...), mimo że teorie te są zbieżne, gdy topologiczna przestrzeń, w której są 

stosowane, jest rozsądnie dobrze zachowana. Homologia singularna ma tę wadę, że jawia się 

dość abstrakcyjnie przy pierwszym kontakcie, ale w zamian mamy fakt, że ma ona 

zastosowanie do dowolnej przestrzeni topologicznej, jej właściwości funktorialne są 

oczywiste, wymaga bardzo mało argumentów kombinatorycznych, odnosi się do homotopii w 

jasny sposób, a gdy już udowodniono podstawowe właściwości teorii, obliczanie grup 

homologicznych nie jest trudne. 

1.1. Definicje. Podstawowymi blokami homologii singularnej są odwzorowania ciągłe od 

standardowych podprzestrzeni przestrzeni euklidesowych do przestrzeni topologicznej, którą 

rozważamy. Oznaczymy przez P0, P1,. . . , Pn punkty w ℝn 

P0 = 0, Pi = (0, 0,.., 0, 1, 0,.., 0) (z tylko jednym 1 w pozycji i).  

Powłoka wypukła tych punktów jest oznaczona przez Δn i nazywany jest standardowym n-

simpleksem. Alternatywnie, można opisać Δk jako zbiór punktów w ℝn taki, że 

. 

Granica Δn  jest utworzona przez n + 1 powierzchni Fi
n (i = 0, 1, ..., n), które są obrazami 

standardowego (n-1) -symplekesem przez odwzorowania afiniczne ℝn-1 → ℝn. Te 

powierzchnie mogą być oznaczone wierzchołkiem sympleksu, który jest przeciwny do nich: tak 

więc , Fi
n jest twarzą przeciwną do Pi. Biorąc pod uwagę topologiczną przestrzeń X, pojedynczy 

n-sympleks w X jest ciągłym odwzorowaniem σ : Δn →X. Ograniczenie σ do każdej z 

powierzchni Δn definiuje liczbę pojedynczych  (n-1)-sympleksów σi = σ|Fin (lub σ ◦ Fi
n, jeśli 

uważamy Fi
n za liczbę pojedynczy (n-1) -sympleks). Jeśli Q0,. . . , Qk to k + 1 punktów w ℝn, tam 

jest unikalne odwzorowanie afiniczne ℝk → ℝn odwzorowuje P0,. . . , Pk do Q.  To 

odwzorowanie afiniczne daje pojedynczy k-sympleks w ℝn, który oznaczamy <Q0,. . . , Qk>. Jeśli 

Qi = Pi dla 0 ≤ i ≤ k, wówczas odwzorowanie afiniczne jest tożsamością na ℝk, a oznaczamy 

wynikowy pojedynczy k-sympleks przez δk. Standardowy n-sympleks  Δn może więc być 



również oznaczony jako <P0,. . . , Pn>, a powierzchnia Fi
n of Δn jest pojedynczym (n - 1) - 

sympleksem  gdzie daszek oznacza pominięcie. Wybierzmy teraz 

przemienny jednomyślny pierścień R. Oznaczamy przez Sk(X, R) wolną grupę generowaną 

przez R przez pojedyncze k-simpleksy w X. Tak więc element w Sk(X, R) jest "formalną" 

skończoną kombinacją liniową (zwaną łańcuchem pojedynczym) 

 

 aj ∈ R  i σj są  pojedynczymi k-sympleksami. Zatem Sk(X, R) jest R-modułem, i poprzez włączenie 

ℤ →R podane przez tożsamość w R, grupie abelowej. Dla k ≥ 1 definiujemy morfizm 𝜕: Sk(X, R) 

→ Sk-1(X, R), pozwalając na  

 

dla pojedynczego k-sympleksu σ i wydłużanie przez R-liniowość . Dla k = 0 definiujemy 𝜕σ = 0. 

Przykład 2.1. Jeśli Q0,. . . , Qk to k + 1 punktów w ℝn,  ma 

 

Twierdzenie 2.2. 𝜕2 = 0. 

Dowód. Niech σ będzie pojedynczym k-sympleksem. 

k-1 

Ponowne wczytanie pierwszej sumy przez zezwolenie i = j, j = i – 1, dwa ostatnie warunki są 

anulowane. 

Więc (S•(X,R), 𝜕) jest (zróżnicowanym) modułem różnicowym (homologii). Jego grupy 

homologii Hk(X, R) są pojedynczymi grupami homologii X o współczynnikach w R. Będziemy 

używać  następująca notacji i terminologii: 

Zk(X, R) = ker 𝜕: Sk(X, R) → Sk-1(X, R) (moduł k-cykli); 

Bk(X, R) = Im 𝜕: Sk + 1 (X, R) → Sk(X, R) (moduł k-granic); 

dlatego Hk(X, R) = Zk(X, R) /Bk(X, R). Zauważ, że Z0(X, R) ≡ S0(X, R). 

1.2. Podstawowe właściwości. 



Twierdzenie 2.3. Jeśli X jest połączeniem połączonych ścieżkowo komponentów Xj, wtedy  Hk 

(X, R) ≃⊕jHk(Xj,R) dla wszystkich k≥ 0. 

Dowód. Każdy pojedynczy k-sympleks musi odwzorować Δk wewnątrz połączonych ścieżkowo 

komponentów .(Gdyby dwa punkty k zostałyby odwzorowane na punkty leżące w różnych 

komponentach, to by tak było jak gdyby ścieżka łączyła dwa punkty). 

Twierdzenie 2.4. Jeśli X jest połączoną ścieżką, wtedy  H0(X,R) ≃ R. 

Dowód. Wynika to z faktu, że 0-cykl   jest granicą jeśli i tylko jeśli, . 

. Rzeczywiście, jeśli c jest granicą, wtedy  w przypadku niektórych ścieżek γj,  

tak więc  a współczynniki sumują się do zera. Z drugiej strony, 

jeśli  wybierz punkt bazowy x0 ∈ X. Następnie możemy zapisać 

 

Jeśli γj  jest ścieżką łączącą x0 do xj. Oznacza to, że B0(X, R) jest jądrem odwzorowania 

surjektywnego Z0(X, R) = S0(X, R) →  więc H0(X, R) = Z0(X, R)/B0(X,R) ≃R. 

Niech f: X → Y jest ciągłą mapą przestrzeni topologicznych. Jeśli σ jest pojedynczym k-

syimpleksem w X, wtedy f ◦ σ jest pojedynczym k-sympleksem w Y. Daje to morfizm Sk(f): Sk 

(X, R)→ Sk (Y, R) za każde k ≥ 0. Natychmiastowe jest udowodnienie, że Sk (f)◦ 𝜕 = 𝜕 ◦ Sk+1 (f): 

 

Oznacza to, że f wywołuje morfizm Hk(X, R) → Hk(Y, R), które oznaczamy . Łatwo sprawdzić, 

jeśli g: Y → W to kolejne odwzorowanie  ciągłe, a następnie Sk(g◦ F) = Sk(g)◦ Sk(f) i 

 

1.3. Niezmienność homotopii. 

Twierdzenie 2.5. Jeśli f, g: X → Y to mapa homotopijna, mapy indukowane w homologii 

zbiegają  się.  

Powinno być już jasne, że daje to natychmiastową konsekwencję niezmienności homotopijnej 

homologii singularnej 

Wniosek 2.6. Jeśli dwie przestrzenie topologiczne są homotopowo równoważne, ich homolgie 

singularne są izomorficzne.  

Aby udowodnić, że Twierdzenie 2.5 zbudujemy, dla każdego k ≥ 0 i dowolnej topologicznej 

przestrzeni X, morfizm (nazywany operatorem pryzmatu) P: Sk(X) → Sk+1(X × I) (tutaj I oznacza 

ponownie jednostkowy przedział zamknięty w ℝ). Definiujemy morfizm P w dwóch etapach. 



Etap 1. Pierwszy etap polega na określeniu pojedynczego (k + 1)-łańcucha πk + 1 w przestrzeni 

topologicznej Δk x I przez podporządkowanie wielościanu Δk x I ⊂ ℝk+1 ("pryzma" nad 

standardowym sympleksem Δk) na liczbę pojedynczych (k + 1)-sympleksów i sumowanie ich 

odpowiednimi znakami. Wielościan Δk x I ⊂ ℝk+1 ma 2 (k + 1) wierzchołków i A0,. . . , Ak, B0,. . . 

, Bk, podane przez Ai = (Pi, 0), Bi = (Pi, 1). Definiujemy 

 

Na przykład dla k = 1 mamy 

 

Krok 2. Jeśli σ jest pojedynczym k-sympleksem w topologicznej przestrzeni X, wtedy σ × id jest 

ciągłym odworowaniem  Δk  × I → X x I. Dlatego sensowne jest definiowanie pojedynczego 

(k+1)-łańcucha P(σ) w X jako 

 

Definicja operatora pryzmatycznego implikuje jego funktorialność:  

Twierdzenie 2.7. Jeśli f: X → Y to odwzorowanie ciągłe, schemat 

 

komutuje. 

Dowód. To tylko kwestia obliczeń. 

 

Właściwą właściwość operatora pryzmatu udowodniono w następnym Lemat. 

Lemat 2.8. Niech λ0, λi: X→X × I będzie odwzorowaniem λ0(x) = (x, 0), λ1(x) = (x, 1). 

Następnie 

 

jako odwzorowanie  Sk(X) → Sk(X × I). 

Dowód. Niech δk: Δk  → Δk  to mapa tożsamości uważana za pojedynczy k-sympleks w 



Δk . Zauważ, że P(δk) = πk + 1. 

Najpierw sprawdzamy tożsamość (2.2) dla X = Δk , stosując obie strony (2.2) do K. Po prawej 

stronie 

 

Obliczamy teraz działanie lewej strony (2.2) na δk. 

 

Wszystkie warunki z i = j anulują z wyjątkiem <B0,. . . , Bk> - <A0,. . .Ak>. Więc mamy 

 

Z drugiej strony, mamy 

 

Ponieważ 

otrzymujemy równanie (2.2) (zauważ, że wymiana indeksów i, j zmienia znak). 

Musimy teraz udowodnić, że jeśli równanie (2.2) zachodzi, gdy obie strony są stosowane do 

δk, to ogólnie rzecz biorąc. Rzeczywiście tak 



 

tak więc 

 

gdzie  to oczywistymi otworowaniami Δk → Δk × I. 

Równanie (2.2) stwierdza, że P jest gorącą (w sensie algebry homologicznej) pomiędzy mapami 

λ0 i λ1, tak że ma się w homologii. 

Dowód Twierdzenia 2.5. Niech F będzie homotopią między odwzorowaniami f i g. Następnie, 

 

tak ,że  

 

Wniosek 2.9. Jeśli X jest skurczoną przestrzenią wtedy 

 

1.4. Relacja między pierwszą podstawową grupą a homologią. Pętla γ w X może być uważana 

za zamknięty pojedynczy 1-sympleks. Jeśli ustalimy punkt x0 ∈ X, mamy mapę 

teoriomnogościową . Poniższy wynik mówi nam, że χ schodzi do 

homomorfizmu grupowego:  

Twierdzenie 2.10. Jeżeli dwie pętle γ1, γ2 są homotopiami, to są one homologiczne jako 

pojedynczy 1-sympleks. Co więcej, biorąc pod uwagę dwie pętle przy X0, γ1, γ2,  wtedy  χ (γ2 ◦ 

γ1)  = χ(γ1) + χ(γ2) w H1(X,ℤ) 

Dowód. Wybierz homotopię z ustalonymi punktami końcowymi pomiędzy γ1, γ2,  tj. 

odwzorowanie Γ : I × I →

 

Definiujemy  pętle  



Obie pętle γ3 i γ4  są w rzeczywistości stałą pętlą w punkcie x0. Rozważ punkty P0, P1, P2, Q = (1, 

1) w ℝ2 i zdefiniuj liczbę pojedynczy 2-sympleks 

 

 

Wtedy mamy 

 

Dowodzi to, że χ(γ1) i χ(γ2) są homologiczne. Aby udowodnić drugie żądanie, którego 

potrzebujemy zdefiniować pojedynczy 2-sympleks σ takie, że 

  

Rozważmy punkt T = (0, 1/2) w standardzie 2-sympleks Δ2 i segment Σ połączenie T z P1. Jeśli 

Q ∈ Δ2 leży na lub poniżej Σ, Należy rozważyć połączenie linii P0 z Q, sparametryzuj go 

parametrem t tak, aby t = 0 w P0 i t = 1 w przecięciu linii z Σ i zbiór?  σ(Q) = γ1(t). Analogicznie, 

jeśli Q znajduje się powyżej lub poniżej Σ , rozważ linię łączącą P2 z Q, sparametryzuj ją 

parametrem t takim, że t = 1 w P2 i t = 0 w przecięciu linii z  Σ i ustawieniem  σ(Q) = γ2(t). To 

definiuje pojedynczy 2-sympleks σ : Δ2 → X, i jeden ma 

 

Z podstawowej teorii grup odwołujemy się do pojęcie podgrupy komutatorowej. Niech G 

będzie dowolną grupą, a niech C(G) będzie podgrupą generowaną przez elementy postaci ghg-

1h-1, g, h ∈ G. Podgrupa C(G) jest oczywiście normalna w G; grupa ilorazowa G / C (G) jest 

abelianem. Nazywamy to abelianizacją G. Okazuje się, że jest to pierwsza grupa homologii 

przestrzeni ze współczynnikami całkowitymi jest abelianizacja grupy podstawowej. 



Twierdzenie 2.11. Jeśli X jest połączoną ścieżką, to morfizm  

jest surjektywe, a jego jądro jest podgrupą komutatora . 

Dowód. Niech  będzie 1-cyklem. Więc mamy 

 

W tej liniowej kombinacji punktów ze współczynnikami w ℤ niektóre punkty mogą się 

pokrywać, suma współczynników odpowiadających temu samemu punktowi musi zniknąć. 

Wybierz punkt bazowy x0 ∈ X i dla każdego j wybierz ścieżkę αj od x0 do  σj(0) i ścieżkę βj od x0 

do σj(1), w taki sposób, że zależą od punktów końcowych, a nie od indeksowanie (np. jeśli 

σj(0)= σk(0), wybierz αj =αk). Następnie mamy  

 

Teraz jeśli ustawimy  mamy . Niech γj będzie pętlą β-1 ·σj · 

α; wtedy 

 

więc χ jest surjektywny. Aby udowodnić drugie twierdzenie, musimy wykazać, że podgrupa 

komutatora π1 (X, x0) pokrywa się z kerχ. Zauważmy najpierw, że skoro H1(X,ℤ) jest 

abelowskie, to podgrupa komutatora jest koniecznie zawarta w kerχ. Aby udowodnić 

przeciwne włączenie, niech γ będzie pętlą, która w homologii jest 1-graniczną, tj. 

 

Więc możemy zapisać 

 

dla niektórych ścieżek γkj, k = 0, 1, 2. Wybierz ścieżki (patrz rys. 4) 

 



 

i rozważ pętle 

 

Zwróć uwagę, że pętle 

 

są homotopijne do stałej pętli przy x0 (ponieważ obraz jest pojedynczym 2-sympleksem 

ściągalnym). W konsekwencji ma się równość w  π1(X, x0) 

 

Oznacza to, że obraz z  w  to tożsamość. Z drugiej strony 

z (2.3) widzimy, że γ pokrywa się aż do ponownego uporządkowania terminów, z  , tak 

że obraz klasa z γ w π1(X,x0) / C(π1(X,x0)) jest również tożsamość. Oznacza to, że γ leży w 

podgrupie komutatora. Ilekroć w przykładach w części 1 obliczone przez nas podstawowe 

grupy okazały się abelowe, obliczaliśmy także grupę H1(X, ℤ). W szczególności  

Wniosek 2 .2. H1(X, ℤ) = 0, jeśli X jest po prostu podłączony.  

Ćwiczenie 2.13. Oblicz H1(X, ℤ), gdy X to: 1. Korona z n płatkami, 2.ℝn minus punkt, 3. koło S1, 

4. torus T2, 5. przebity torus, 6. powierzchnia Riemanna rodzaju g. 

2. Homologia relatywna 

2.1. Względny kompleks homologii. Biorąc pod uwagę topologiczną przestrzeń X, niech A 

będzie jakąkolwiek podprzestrzenią (którą rozpatrujemy z relatywną topologią). Naprawiamy 

pierścień R o współczynniku które ze względu na zwięzłość zostaną usunięte z zapisu. Dla 

każdego k ≥ 0 istnieje naturalne włączenie (morfizm iniektywny R-modułów) Sk(A)⊂ Sk(X); 

operatory homologii kompleksów S•(A), S•(X) definiują morfizm δ : Sk (X) / Sk (A) →  Sk-1 (X) / 

Sk-1(A). Jeśli zdefiniujemy  

 

 

mamy  



Definicja 2.1. Grupy homologii X w stosunku do A to R-moduły Hk (X, A) = Z’k (X, A) / B’k(X, A). 

Gdy chcemy podkreślić wybór pierścienia R, napiszemy Sk(X, A; R). 

Względna homologia jest wygodniej definiowana w nieco inny sposób, który czyni 

wyraźniejszym jego geometryczne znaczenie. Przydatne będzie rozważenie następującego 

schematu 

 

 

 

Niech  

 

Tak więc, Zk(X, A) jest tworzony przez łańcuchy, których granica jest w A, i Bk(A) przez łańcuchy, 

które są ograniczone do łańcuchów w A. 

Lemat 2.2. Zk(X, A) jest wstępnym obrazem Z’k(X, A) pod homomorfizmem ilorazu qk; to znaczy 

element c ∈ Sk(X) jest w Zk(X, A) wtedy i tylko wtedy, gdy qk(c) ∈ Z’k(X, A). 

Dowód. Jeśli qk(c) ∈ Z’k(X, A), a następnie 0 = 𝜕◦ qk(c) = qk-1◦ 𝜕(c) tak, że c ∈ Zk(X, A). 

Jeśli c ∈ Zk(X, A) wtedy qk-1 ◦ 𝜕(c) = 0, tak aby qk(c) ∈ Z’k(X, A).  

Lemat 2.3. c ∈ Sk(X) jest w Bk(X, A) wtedy i tylko wtedy, gdy qk(c) ∈ B’k(X, A). 

Dowód. Jeśli c = 𝜕b  + c’  z b ∈ Sk + 1(X) i c’ ∈ Sk(A) wtedy qk (c) = qk ◦ 𝜕b = 𝜕◦ qk + 1(b) ∈ B’k(X, A). 

Od𝜕rotnie, jeśli qk(c) ∈ B’k (X, A), to qk(c) = 𝜕◦ qk + 1(b) dla pewnych  b ∈ Sk + 1(X), a następnie c 

- 𝜕b ∈ ker qk-1, więc c = 𝜕b + c’ z c’ ∈ Sk(A).  

Twierdzenie 2.4. Dla wszystkich k ≥ 0, . 

Dowód. Powinniśmy to udowodnić przemienność i dokładność wierszy diagramu 



 

Komutacja jest oczywista. Dla dokładności pierwszego rzędu, jest oczywiste, że Sk(A)⊂ Bk(X, A) 

i to qk(c) = 0, jeśli c ⊂ Sk(A). Z drugiej strony, jeśli mamy c ∈ Bk(X, A) mamy c = 𝜕b + c’ z b ∈ Sk+1 

(X) i c’ ∈ Sk(A), więc qk(c) = 0 oznacza 0 = qk ◦ 𝜕b = 𝜕 ◦  qk+1 (b), co z kolei oznacza c ∈ Sk(A). 

Aby udowodnić surjetywność qk, zauważmy, że z definicji element w B’k(X, A) może być 

reprezentowany jako 𝜕b z b ∈ Sk+1 (X). Jeśli chodzi o drugi rząd, mamy Sk(A) ⊂ Zk(X, A) z definicji 

Zk(X, A). Jeśli c ∈ Sk(A) to qk(c) = 0. Jeśli c ∈ Zk(X, A) i qk(c) = 0 to c ∈ Sk(A) przez definicję Z0 k (X, 

A). Co więcej qk jest surjekcją przez Lemat 2.2.  

2.2. Główne właściwości względnej homologii. Wymieniamy tutaj główne właściwości  grup 

kohomologicznych Hk(X, A). Jeżeli dowód nie zostanie podany, czytelnik powinien dostarczyć 

swój 

• Jeśli A jest puste,  

• Względne grupy kohomologii są funktorialne w następującym sensie. Biorąc pod uwagę 

przestrzenie topologiczne X, Y z podzbiorem A  ⊂ X, B ⊂ Y, ciągłe odwzorowanie par to 

odwzorowanie ciągłe f: X → Y takie, że f(A) ⊂ B. Taka mapa w naturalny sposób wywołuje 

morfizm R-modułów  . Jeśli rozważymy włączenie par (X,∅),↪ 

(X, A) otrzymujemy morfizm H•(X)→ •H (X, A). 

• Odwzorowanie inkluzji i: A↪ X wywołuje morfizm H•(A) → H•(X) i kompozycja H•(A) → H• 

(X)→ H•(X, A) znika (od Zk(A) ⊂ Bk(X, A)). 

• Jeśli X = ∪jXj jest związkiem połączonych ze sobą elementów, wówczas Hk(X, A) ≃⊕jHk(Xj, 

Aj), gdzie Aj = A ∩ Xj. 

Twierdzenie 2.5. Jeśli X jest ą ścieżką a A jest niepuste, to H0(X, A) = 0. 

Dowód. Jeśli  a  γj jest ścieżką od x0 ∈ A do xj, to 

 tak, że c ∈ B0(X, A). 

Wniosek 2.6. H0(X, A) to wolny R-moduł generowany przez komponenty X, które nie spełniają 

A. Rzeczywiście Hj (Xj, Aj) = 0, jeśli Aj jest pusty. 

Twierdzenie 2.7. Jeśli A = {x0} jest punktem,  dla k > 0 

Dowód. 

 

 



 

2.3. Długa dokładna sekwencja względnej homologii. Z definicji względna homologia X w 

odniesieniu do A jest homologią ilorazu złożonego S•(X)/S•(A). Z Twierdzenia 1.6, 

dostosowanym do homologii przez odwrócenie strzałek, uzyskuje się długą dokładną 

sekwencją kohomologiczną 

Ćwiczenie 2.8. Załóżmy, że  i Hk(S1, R) = 0 dla k > 1. Zastosuj długą względną 

sekwencję homologii do obliczenia względnych grup homologicznych H•(ℝ2, S1; R). 

3. Sekwencja Mayera-Vietorisa 

Sekwencja Mayera-Vietorisa (w najprostszej postaci, którą rozważymy) tutaj) pozwala obliczyć 

homologię unii X = U ∪ V od wiedzy o homologii U, V i U ∩ V. Jest to podobne do tego, co 

dzieje się w kohomologii de Rhama, ale w przypadku homologii istnieje subtelność. Oznaczmy 

A = U ∩ V. Można by pomyśleć, że istnieje dokładna sekwencja  

 

gdzie i jest morfizm wywołany przez inkluzje A ↪ U, A ↪ V, i p jest podawane przez p (σ1, σ2) 

= σ1 - σ2 (ponownie z wykorzystaniem inkluzji U↪ X, V↪X). Nie można jednak udowodnić, że p 

jest surjektywne (jeśli σ Jest pojedynczym k-sympleksem, którego obraz nie jest zawarty w U 

lub V, to na ogół nie jest możliwe zapisanie go jako różnicy standardowych k-sympleksów w U 

, V). Sztuczka pozwalająca ominąć tę trudność polega na zastąpieniu S•(X) innym kompleksem, 

który jednak ma taką samą homologię. 

Niech 𝔘 = {Uα} Będzie otwartym pokryciem X. 

Definicja 2.1. Pojedynczy k-łańcuch   jest 𝔘-małe, jeśli każdy pojedynczy k-

sympleks σj mapuje do otwartego zbioru Uα  ∈ 𝔘 dla niektórych α. Ponadto definiujemy 

 jako subkompleks S•(X) utworzony przez 𝔘-małe łańcuchy.  

Homologia różniczkowa 𝜕 ogranicza się do , tak że jedna ma homologię . 

Twierdzenie 2.2.   

Aby udowodnić ten izomorfizm, zbudujemy homotopię między kompleksami  i S•(X). 

Zostanie to zrobione w kilku krokach. Biorąc pod uwagę pojedynczy k-sympleks < Q0,. . . , Qk> 



w ℝn i punkt B ∈ ℝn rozważmy  pojedynczy sympleks <B, Q0,. . . , Qk>, zwane złączem B z <Q0,. 

. . , Qk>. Ten operator B jest następnie rozciągany do pojedynczych łańcuchów w ℝn liniowo. 

Łatwo udowodnić następujący Lemat. 

Następnie definiujemy operatorów  i . 

Operator Σ nazywany jest operatorem podziału, a jego efekt polega na podziale pojedynczego 

syimpleksu na liniową kombinację "mniejszych" simpleksów. Operatory Σ I T, analogicznie do 

tego, co zrobiliśmy dla operatora pryzmatycznego, zostaną zdefiniowane dla X =Δk (przestrzeń 

składająca się ze standardowego k-sympleksu) i dla "tożsamości" pojedynczego sympleksu δk 

: Δk → Δk , a następnie rozszerzony przez funktorialność. Należy to zrobić dla wszystkich k. 

Definiujemy 

 

a następnie rozciąga się rekursywnie na dodatnie k: 

 

gdzie punkt Bk jest barycentrum standardowego k-sympleksu Δk, 

 

Przykład 2.4. Dla k = 1 otrzymuje się ; dla k = 2, działanie 

Σ dzieli Δ2 na mniejsze jednostki proste, jak pokazano na rysunku  . 

 

Definicja Σ i T dla każdej przestrzeni topologicznej i każdego pojedynczego k-sympleksu σ w X 

oznacza 

 



Lemma 2.5. Mamy tożsamości  

 

Dowód. Tożsamości te potwierdzają bezpośrednie obliczenia (wystarczy rozważyć przypadek 

X = Δk).  

 Pierwsza tożsamość nam to mówi ,że Σ jest morfizmem kompleksów różnicowych, a po drugie 

T jest homotopią pomiędzy Σ i Id, tak aby morfizm [wywołany w homologii przez Σ jest 

izomorfizmem. Średnica pojedynczego k-sympleksu σ w ℝn jest maksimum długości 

segmentów zawartych w σ. Dowód następującego Lemma to elementarne obliczenia. 

Lemat 2.6. Niech σ = <E0,. . . , Ek>, z E0,. . . , Ek ∈ ℝn. Średnica każdego sympleksu w łańcuchu 

pojedynczym  jest co najwyżej k / k + 1 razy większa od średnicy σ  

Twierdzenie 2.7. Niech X będzie przestrzenią topologiczną, 𝔘 = {Uα} , otwarte pokrycie,  a σ  

pojedynczym k-sympleksem w X. Istnieje naturalna liczba r > 0 taka, że każdy pojedynczy 

sympleks w  jest zawarty w otwartym zbiorze Uα. 

Dowód. Ponieważ Δk jest zwarta, istnieje rzeczywista liczba dodatnia ε tak, że σ odwzorowuje 

sąsiedztwo o promieniu  ε  każdego punktu Δk  w jakimś Uα. Ponieważ  

 

istnieje r> 0 tak, że  jest liniową kombinacją sympleksów, których średnica jest 

mniejsza niż ε. Ale jako  ukończyliśmy. 

To kończy dowód Twierdzenia 2.2. Możemy teraz udowodnić dokładność sekwencjai Mayera-

Vietorisa w następującym sensie. Jeśli X = U ∪ V (połączenie dwóch otwartych podzbiorów), 

niech 𝔘 = {U, V} i A = U ∩ V. 

Twierdzenie 2.8. Dla każdego k istnieje dokładny ciąg R-modułów  

 

Dowód. Mamy schemat inkluzji 

 

Definiowanie i(σ) = (ℓU◦σ, -ℓV◦σ) i p(σ1, σ2) = jU ◦ σ1 + jV ◦ σ2, dokładność sekwencji Mayera-

Vietorisa jest łatwo udowodniona. Morfizmy i i p komutują z operatorem homologii 𝜕, dzięki 



czemu uzyskuje się dokładną sekwencję homologii o długiej homologii H•(A), H•(V) ⊕  H•(V) i 

. Ale w związku z Twierdzeniem 2.2 możemy zastąpić  homologią H•(X), aby 

uzyskać dokładny ciąg 

 

Ćwiczenie 2.9. Wykaż że dla dowolnego pierścienia R homologii sfery Sn ze współczynnikami 

w R, n ≥ 2, oznacza  

 

Ćwiczenie 2.10. Udowodnij, że względna homologia S2 mod S1 ze współczynnikami w ℤ jest 

skoncentrowany w stopniu 2, a . 

Ćwiczenie 2.11. Użyj sekwencji Mayera-Vietorisa, aby obliczyć homologię cylindra S1 × ℝ 

minus punkt ze współczynnikami w ℤ. (Wskazówka: ponieważ cylinder jest homotopijny 

wobec S1, ma tę samą homologię). Wynikiem jest (wywołanie X w przestrzeni) 

 

Porównaj to z homologią S2 minus trzy punkty. 

4. Wycięcie 

Jeśli przestrzeń X jest związkiem podprzestrzeni, to Mayer-Vietoris pozwala wyliczyć 

homologię X z homologii podprzestrzeni i ich przecięć. Operacja wycięcia w pewnym sensie 

daje nam informację o operacji odwrotnej, tj. mówi nam, co dzieje się z homologią przestrzeni, 

jeśli "wycinamy" z niej subprzestrzeń . Przypomnijmy, że biorąc pod uwagę mapę f: (X, A)→ (Y, 

B) (tj. odwzorowanie f: X→ Y taka, że f(A) ⊂ B) istnieje naturalny morfizm 

.  

Definicja 2.1. Biorąc zagnieżdżone podprzestrzenie U ⊂ A ⊂ X, mapa włączenia (X-U, A-U)→ 

(X, A) jest uważane za wycięcie, jeśli indukowany morfizm Hk(X - U, A - U)! → Hk(X, A) jest 

izomorfizmem dla wszystkich k.  

Jeśli (X - U, A - U)→ (X, A) jest wycinkiem, mówimy, że U "można wyciąć." Aby stwierdzić 

główne twierdzenie o wycięciu, potrzebujemy pewnych definicji z topologii.  

Definicja 2.2. 1. Niech ja: A→ X to włączenie przestrzeni topologicznych. Odwzorowanie r: 

X→A jest wycofaniem i jeśli r◦ i = IdA.  



2. Podprzestrzeń A⊂ X jest cofnięciem deformacji X, jeśli IdX jest homotopowo równoważny z 

i ◦ r, gdzie r: X → A to wycofanie.  

Jeśli r: X→ A to wycofanie i: A→ X, wtedy  , dzięki czemu  

 jest injektywny Co więcej, jeśli A jest wycofaniem odkształcenia X, to H • (A) 'H • (X)

. To samo pojęcie można podać dla inkluzji par, (A, B),↪ (X, Y); jeśli takie 

odwzorowanie jest wycofaniem odkształcenia, wówczas . 

Ćwiczenie 2.3. Wykaż, że brak wycofania Sn→ Sn-1 może istnieć. 

Twierdzenie 2.4. Jeśli domknięcie z U leży we wnętrzu int (A) z A, wówczas U może być 

wycięty. 

Dowód. Rozważamy, że pokrycie  z X. Niech 

 dzięki czemu . W związku z Twierdzeniem 2.2 możemy założyć, że 

c to 𝔘-małe. Jeśli anulujemy z σ  pojedyncze sympleksy σj przyjmujące wartości w int (A), klasa 

[c]∈ Hk(X, A) pozostaje niezmieniona. Dlatego po usunięciu możemy traktować c jako względny 

cykl w X-U mod A-U; to oznacza, że morfizm Hk(X-U, A-U)→ Hk(X, A) jest suriektywny. Aby 

udowodnić, że jest iniektywny, niech [c] ∈ Hk(X-U, A-U) jest takie, że w odniesieniu do c jako 

cyklu w X mod A, jest to granica, tj. c ∈ Bk(X, A ). To znaczy że 

  

Stosujemy operator Σr na obie strony tej nierówności i dzielimy Σr(b) na b1 + b2, gdzie b1 

odwzorowuje na  a b2 na int(A). Mamy 

 

 Łańcuch po lewej stronie znajduje się w X -U, podczas gdy łańcuch po prawej stronie znajduje 

się w A; dlatego oba łańcuchy są w (X - U) ∩ A = A - U. Teraz mamy 

  

z  i , dzięki czemu 

, co implikuje [c] = 0 (w Hk(X - U, A - U)).  

Ćwiczenie 2.5. Niech B będzie otwartym pasmem wokół równika S2 i x0 ∈ B. Oblicz względną 

homologię H•(S2 - x0, B - x0; Z). Aby opisać więcej zastosowań wycinania, potrzebujemy pojęcia 

modułów rozszerzonej homologii. Biorąc pod uwagę topologiczną przestrzeń X i pierścień R, 

zdefiniujmy  



 

Definiujemy moduły rozszerzonej homologii  

  

Jeśli A ⊂ X, definiujemy rozszerzone względne moduły homologii  w podobny 

sposób, tj.] 

Ćwiczenie 2.6. Wykaż, że istnieje długi dokładny ciąg dla rozszerzonego względnego moduły 

homologii. 

Ćwiczenie 2.7. Niech Bn będzie kulą jednostkową zamkniętą w ℝn + 1, Sn jej granicą i niech E±
n 

będzie dwiema zamkniętymi (północnymi, południowymi) półkulami w Sn.  

1. Użyj długiego dokładnego ciągu dla rozszerzonych modułów względnej homologii, aby 

udowodnić, ż  i . Więc mamy 

dla k <n,  

2. Użyj wycięcia, aby pokazać, że  

 3. Dedukuj, że . 

Ćwiczenie 2.8. Niech Sn będzie kulą realizowaną jako sfera jednostkowa w ℝn + 1, i niech 

r: Sn→ Sn→ Sn będzie odbiciem 

 

Udowodnij, że  to mnożenie przez -1. (Podpowiedź: to jest trywialne 

dla n = 0, i może zostać przedłużony przez indukcję z wykorzystaniem komutatywności 

diagramu 

 

 



co wynika z ćwiczenia 2.7. 

Ćwiczenie 2.9. 1. Grupa obrotów O(n + 1) działa na Sn. Pokaż to dla każdego M ∈ O(n + 1) 

indukowany morfizm  to mnożenie przez detM = ± 1  

2. Niech  a: Sn→ Sn będzie odwzorowaniem antypodalnymą, a (x) = -x. Pokaż, że 

 to mnożenie przez (-1)n+1.  

Przykład 2.10. Wykażemy, że odwzorowanie inkluzji (E+
n, Sn-1)→ (Sn, E-

n) to wycięcie. (Tutaj 

wycinamy otwartą południową emisferę, tj. w odniesieniu do ogólnej teorii, X = Sn, U = otwarta 

południowa emisfera, A = E-
n.) . 

Hipotezy twierdzenia 2.4 nie są spełnione. Jednak wystarczy wziąć pod uwagę podprzestrzeń 

 

V można wyciąć z (Sn, E-
n). Ale (E+

n, Sn-1) jest wycofaniem deformacji (Sn -V, E-
n - V), abyśmy 

skończyli. Kończymy standardową aplikacją topologii algebraicznej. Zdefiniujmy pole 

wektorowe na Sn jako ciągłe odwzorowanie v: Sn → ℝn + 1 takie, że v(x) · x = 0 dla wszystkich x 

∈ Sn (produkt jest standardowym produktem skalarnym w ℝn + 1). 

Twierdzenie 2.11. Nigdzie znikające pole wektorowe v na Sn nie istnieje wtedy i tylko wtedy 

jeśli n jest nieparzyste 

Dowód. Jeśli n = 2m + 1 a nigdzie znikające pole wektorowe jest podane przez 

 

I odwrotnie, załóżmy, że takie pole wektorowe istnieje. Definiujemy 

 

to jest odwzorowanie Sn → Sn, z w (x) · x = 0 dla wszystkich x ∈ Sn. Definiujemy 

 

Ponieważ 

 

 trzy odwzorowania Id, w, a są homotopiczne. Ale jako konsekwencja ćwiczenia 2.9 n musi być 

nieparzyste. 

3.Wprowadzenie do snopów i ich kohomologii 



1. Presnopy i snopy 

Niech X będzie przestrzenią topologiczną. 

Definicja 3.1. Presnop grup abelowych na X jest regułą 𝒫, która przypisuje grupie abelowej 𝒫 

(U) do każdego otwartego podzbioru U z X i morfizm (nazywany odwzorowaniem 

restrykcyjnym) do każdej pary V ⊂ U otwartych podzbiorów, aby 

zweryfikować następujące wymagania: 

  

Elementy s ∈ 𝒫 (U) nazywane są częściami presnopu  𝒫 na U. Jeżeli s ∈ 𝒫 (U) jest sekcją  𝒫 na 

U i V ⊂ U, napiszemy s|V zamiast . Ograniczenie 𝒫|U  z 𝒫 do otwartego podzbioru U 

jest zdefiniowane w oczywisty sposób. Presnopy  pierścieni są definiowane w ten sam sposób, 

wymagając, aby mapy restrykcyjne były morfizmami pierścieniowymi. Jeśli ℛ jest presnopem 

pierścieni na X, to presnop ℳ grup abelowych na X nazywana jest presnopem modułów nad  

ℛ (lub ℛ -modułem), jeśli dla każdego otwartego podzbioru U, ℳ(U) jest ℛ(U ) -modułem i 

dla każdej pary V ⊂ U odwzorowania restrykcyjnego  jest 

morfizmem ℛ(U)-modułów (gdzie ℳ(V) jest uważany za moduł ℛ(U) poprzez morfizm 

restrykcyjny ℛ(U) → ℛ(V)). Definicje w tej części  podano w odniesieniu do presnopu grup 

abelowskich, ale analogiczne definicje i właściwości mają zastosowanie w przypadku pierścieni 

pesnopów i modułów. 

Definicja 3.2. Morfizm f: 𝒫 → 𝒬 presnopów nad X to rodzina morfizmów grup abelowych fU:  

𝒫U) → 𝒬(U) dla każdego otwartego U ⊂ X, komutując z morfizmami restrykcyjnymi; tj. 

następujący diagram komutuje: 

 

Definicja 3.3. Źródło presnopu 𝒫 w punkcie x ∈ X jest grupą abelowską 

 

gdzie U obejmuje wszystkie otwarte sąsiedztwa x, kierowane przez inkluzję. 

Uwaga 3.4. Przypominamy tutaj pojęcie granicy prostej.  Zbiór skierowany I jest częściowo 

uporządkowanym zestawem takim, że dla każdej pary elementów i, j ∈ I istnieje trzeci element 

k taki że i < k i j < k. Jeśli I jestem ukierunkowanym zbiorem, system skierowany jest rodziną 

grup abelowych {Gi} i∈I grup abelowych, tak że dla wszystkich i < j występuje morfizm grupowy 



 z  fij = id i fij ◦ fjk = fik. 

Na zbiorze  gdzie ∐ oznacza rozłączny związek, umieszczamy następującą 

relację równoważności: g ~ h, z g ∈ Gi i h ∈ Gj, jeśli istnieje k ∈ I taki, że fik(g) = fjk(h). Granica 

prosta  z systemu {G}i∈I, oznaczony , jest ilorazem 𝔊 / ~ .Heurystycznie, dwa 

elementy w 𝔊 reprezentują ten sam element w granicy bezpośredniej, jeśli są "ostatecznie 

równe". Z tej definicji naturalnie uzyskuje się istnienie kanonicznych morfizmów Gi → l. 

Poniższa dyskusja powinna uczynić to pojęcie jaśniejszym.  Jeśli x ∈ U i s ∈ 𝒫(U), obraz sx s w 

𝒫x przez kanoniczne rzutowanie 𝒫(𝑈) →  𝒫x  jest nazywany kiełkiem s przy x. Od samej 

definicji granicy prostej widzimy, że dwa elementy s ∈ 𝒫(U), s’  ∈ 𝒫(V), U, V będące otwartymi 

sąsiedztwami x, definiują ten sam zarodek w punkcie x, tj. sx = s’x, wtedy i tylko wtedy, gdy 

istnieje otwarte sąsiedztwo  W ⊂ U ⊂ V z x takie, że s i s’ pokrywają się z W, s|W = s’|W. 

Definicja 3.5. Snop na przestrzeni topologicznej X jest presnopem ℱ na X, który spełnia 

następujące aksjomaty dla dowolnego otwartego podzbioru U z X i dowolnej osłony {Ui}  zU. 

S1) Jeżeli dwie sekcje  pokrywają się, gdy są ograniczone do dowolnego 

Ui, , są równe, .  

S2) Biorąc pod uwagę sekcje si ∈ ℱ(Ui), które pokrywają się na przecięciach, 

 dla każdego i, j, istnieje sekcja s ∈ ℱ(U), której ograniczenie do każdego Ui jest równy 

si, tj. s|Ui = si.  

Tak więc, w przybliżeniu, snopy to "presnopy" zdefiniowane przez lokalne warunki. Źródło 

snopa zdefiniowana jest tak, jak w przypadku presnopa 

Przykład 3.6. Jeśli ℱ jest snopem, a ℱx = {0} dla wszystkich x ∈ X, to ℱ jest zerowym snopem, 

ℱ(U) = {0} dla wszystkich otwartych zbiorów U  ⊂ X. Rzeczywiście, jeśli s ∈ ℱ(U), ponieważ sx 

= 0 dla wszystkich x ∈ U, dla każdego x ∈ U jest otwartym sąsiedztwem Ux takim ,że s|Ux = 0. 

Pierwszy aksjomat snopa implikuje s = 0 To nie jest prawdą dla presnopa. Przykład 3.14 

poniżej.  

Morfizm snopów to tylko morfizm presnopów. Jeśli f: ℱ→ 𝒢 jest morfizmem snopów na X, dla 

każdego x ∈ X morfizm f indukuje morfizm między źródłami, fx: ℱx! 𝒢x, w następujący sposób: 

ponieważ źródła ℱx jest granicą prostą grup ℱ(U) nad wszystkimi otwartymi U zawierającymi 

x, dowolne g ∈ ℱx ma postać g = sx dla niektórych otwartych U ∋ x i niektórych s ∈ ℱ(U); 

następnie ustaw fx(g) = (fU(s))x. Sekwencja morfizmów snopów 0 → ℱ’→ ℱ→ℱ’’ → 0 jest 

dokładne, jeśli dla każdego punktu x ∈ X, sekwencja morfizmów między źródłami 

 oznacza dokładny. Jeśli 0 → ℱ’→ ℱ→ℱ’’ → 0 to dokładny ciąg 

snopów dla każdego otwartego podzbioru U ⊂ X ciąg grup 

 jest dokładny, ale ostatnia strzałka może nie być 

suriektywna. Instancja tej sytuacji zawarta jest w przykładzie 3.11 poniżej. 

 



Ćwiczenie 3.7. Niech 0 → ℱ’→ ℱ→ℱ’’ → 0 będzie dokładną sekwencją snopów. Pokaż, że 0 

→ ℱ’→ ℱ→ℱ’’  jest dokładnym ciągiem sekwencją presnopów. 

Przykład 3.8. Niech G będzie grupą abelową. Definiowanie 𝒫(U) ≡ G dla każdego otwartego 

podzbioru U i biorąc mapy tożsamości jako morfizmy restrykcyjne, uzyskujemy presnop, 

nazywany stałym presnopem . Wszystkie źródła ( )x z  są izomorficzne do grupy 

G. Presnop  nie jest snopem: jeśli V1 i V2 są rozłącznymi otwartymi podzbiorami X, a U = 

V1 ∪  V2, sekcje , z g1 ≠ g2, spełniają wymagania 

hipotezy drugiego aksjomatu snopa  S2) (ponieważ V1 ∩ V2 =, ∅ nie ma niczego do spełnienia), 

ale nie ma sekcji , która ogranicza się do g1 na V1 i do g2 na V2. 

Przykład 3.9. Niech CX(U) będzie pierścieniem rzeczywistych funkcji ciągłych na otwartym 

zbiorze U of X. Następnie CX jest snopem (z oczywistymi morfizmami restrykcyjnymi), snopem 

ciągłych funkcji na X. Źródło Cx ≡ (CX)x przy x jest pierścieniem zarodków ciągłych funkcji w 

punkcie x. 

Przykład 3.10. W ten sam sposób można zdefiniować następujące snopy:  

Snop C1  różniczkowalnych funkcji na różniczkowalnej rozmaitości X.  

Snop  różniczkowych p-form oraz wszystkie snopy tensora na różniczkowalnej rozmaitości  

X. 

Snop holomorficznych funkcji złożonej rozmaitości i snopów holomorficznych p-forma nim. 

Snopy  form typu (p, q) na zespolonej rozmaitości X. 

Przykład 3.11. Niech X będzie różniczkowalną rozmaitością kolektorem, i niech d: Ω•
X → Ω•

 X 

będzie różniczką zewnętrzną. Możemy zdefiniować presnop  zamkniętych różniczkowych 

p-form , a  dokładnymi formami  p-różniczkowymi, 

 

 jest snopem, ponieważ warunek zamknięcia jest lokalny: forma różniczkowa jest 

zamknięta, jeśli i tylko jeśli jest zamknięty w sąsiedztwie każdego punktu X. Przeciwnie,  

 nie jest snopem. W rzeczywistości, jeśli X = ℝ2, presnop  o dokładnych różnicowych 1-

formach nie spełnia drugiego aksjomatu snopa: rozważmy  formę 

 



zdefiniowane w otwartym podzbiorze U = X - {(0, 0)}. Ponieważ ω jest zamknięty na U, jest 

otwarta pokrycie {Ui} z U przez otwarte podzbiory, gdzie ω jest dokładną formą, 

 (to jest lemat Poincar'e). Ale ω nie jest dokładną formą na U, ponieważ jej 

całka wzdłuż koła jednostkowego jest różna od 0. Oznacza to, że podczas sekwencji 

morfizmów snopa  jest dokładne (Lemat Poincar'e), morfizm 

 może nie mieć charakteru surjekcyjnego. 

1.1. Spokojna przestrzeń. Chcemy teraz opisać, w jaki sposób, biorąc pod uwagę presnop 

można naturalnie powiązać z nim snop o tych samych źródłach W pierwszej kolejności 

rozważamy tę sprawę stałego presnopa   na topologicznej przestrzeni X, gdzie G jest grupą 

abelową. Możemy zdefiniować inny presnop GX na X umieszczając GX(U) = {lokalnie stałe 

funkcje f: U→G},  gdzie  jest zawarte jako funkcje stałe. Oczywiste jest, że (GX) 

x = Gx = G w każdym punkcie x ∈ X i że GX jest snopem, zwanym stałym snopem ze źrodłem G. 

Zauważ, że funkcje f: U→G to sekcje rzutu :  i lokalnie stałe funkcje 

odpowiadają tym sekcjom, które lokalnie pokrywają się z sekcjami wytworzonymi przez 

elementy G. Teraz niech 𝒫 będzie arbitralnym presnopem na X. Rozważ rozłączne połączenie 

źródeł  i naturalny rzut . Sekcje s ∈ 𝒫(U) z presnopem 𝒫 na 

otwartym podzbiorze U tworzą odcinki   z π, definiowane przez , i 

możemy zdefiniować nowy presnop , biorąc  jako grupę tych sekcji     

z π, tak, że dla każdego punktu x ∈ U istnieje otwarte sąsiedztwo V ⊂ U x, które spełnia 

 dla niektórych s ∈ 𝒫(V). Oznacza to, że  jest presnopem wszystkich sekcji, które 

lokalnie pokrywają się z sekcjami 𝒫. Można to opisać w inny sposób za pomocą następującej 

konstrukcji. 

Definicja 3.12. Zbiór , wyposażony w topologię, której podstawą są otwarte podzbiory 

składa się ze zbiorów s(U) dla U otwartych w X i s ∈ 𝒫(U), nazywanych jest przestrzenią 

"etyczną" presnopu 𝒫. 

Ćwiczenie 3.13.  

(1) Wykaż ,że   to lokalny homeomorfizm, tj. każdy punkt  ma otwarte 

sąsiedztwo U takie, że π : U→ π(U) jest a homeomorfizm. 

(2) Wykaż, że dla każdego otwartego zbioru U⊂ X i każde  s ∈ 𝒫(U), sekcja  jest 

ciągła. 

(3) Wykaż, że  jest snopem ciągłych odcinków . 

(4) Wykaż, że dla wszystkich x ∈ X źródła z 𝒫 i  przy  x są izomorficzne. 



(5) Wykaż, że istnieje morfizm presnopu . 

(6) Wykaż ,że φ jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy 𝒫 jest snopem. ? 

 nazywa się snopem powiązanym z presnopem 𝒫. Ogólnie morfizm  nie jest 

ani iniekcyjny, ani surjiektywny: na przykład, morfizm między ciągłym presnopem  i 

związany z nim snopem GX ma charakter injektywny, ale nie surjekcyjny. 

Przykład 3.14. Jako drugi przykład uczymy się snopa powiązanego z presnopem  

dokładnych k-form  na różniczkowalnej rozmaitości  X. Dla dowolnego zbioru otwartego U 

mamy dokładny ciąg grup abelowych (faktycznie przestrzeni ℝ-wektora)  

 

gdzie Hk
X jest presnopem, który przy dowolnym otwartym zbiorze U kojarzy k-tą kohomologię 

de Rhama, Hk
X(U) = Hk

DR(U). Otóż otwarte sąsiedztwo dowolnego punktu x ∈ X, które są 

difeomorficzne względem ℝn (gdzie n = dimX) są kofunalne w rodzinie wszystkich otwartych 

sąsiedztw x, tak że (Hk
X)x = 0 przez lemat Poincar'e. Zgodnie z przykładem 3.6 oznacza to, że 

, co jest równoznaczne z . W tym przypadku naturalny morizm 

 jest oczywiście surjektywny, ale nie iniekcyjny. Z drugiej strony, 

 jest iniektywny, ale nie surjektywny. 

Definicja 3.15. Biorąc pod uwagę snop ℱ na topologiczną przestrzeń X i podzbiór 

(niekoniecznie otwarty) S ⊂ X, sekcje snopa ℱ na S są sekcjami ciągłymi 

 . Grupa takich sekcji jest oznaczona jako Γ(S, ℱ). 

Definicja 3.16. Niech 𝒫, 𝒬 będzą presnopami na przestrzeni topologicznej X.  

(1) Bezpośrednia suma 𝒫 i 𝒬 jest danym presnopem 𝒫 ⊕ 𝒬, dla każdego otwartego 

podzbioru U ⊂ X, przez (𝒫 ⊕ 𝒬) (U) = 𝒫(U) ⊕ 𝒬(U) z oczywistymi morfizmami restrykcyjnymi. 

(2) Dla każdego otwartego zestawu U ⊂ X, oznaczmy przez Hom (𝒫|U, 𝒬|U) przestrzeń 

morfizmów pomiędzy ograniczonymi presnopami 𝒫|U i 𝒬|U; jest to grupa abelowa w naturalny 

sposób. Presnop homomorfizmów jest presbopem Hom (𝒫, 𝒬) podany przez Hom (𝒫, 𝒬) (U) = 

Hom (𝒫|U, 𝒬|U)) z naturalnymi morfizmami restrykcyjnymi.  

(3) Iloczyn tensorowy 𝒫 𝑖 𝒬 jest presnopem (𝒫 ⊗  𝒬) (U) = 𝒫(U) ⊗ 𝒬(U).  

Jeśli ℱ i 𝒢 są snopami, to presnop ℱ ⊕ 𝒢 i Hom (ℱ, 𝒢) to snopy. W przeciwieństwie 

,zdefiniowany iloczyn tensorowy ℱ i 𝒢 może nie być snopem. W rzeczywistości definiuje się 

tensorowy iloczyn snopów  ℱ i 𝒢 jako snop związany z presnopem  U→ ℱ(U) ⊗ 𝒢(U). Należy 

zauważyć, że ogólnie Hom (ℱ, 𝒢) (U) ≄ Hom (ℱ(U), 𝒢 (U)) i Hom (ℱ, 𝒢)x ≄ Hom (ℱx, 𝒢x). 



1.2. Bezpośrednie i odwrotne obrazy presnopów i snopów. Tutaj zbadamy zachowanie 

presnopów  i snopów pod zmianą przestrzeni bazowej. Niech f: X → Y będzie odwzorowaniem 

ciągłym. 

Definicja 3.17. Bezpośredni obraz f z presnopa 𝒫 na X jest presnopem f* 𝒫 na Y określonym 

przez (f* 𝒫) (V) = 𝒫(f-1 (V)) dla każdego otwartego podzbioru V ⊂ Y. Jeśli F jest snopem na X, 

to f* ℱ okazuje się snopem. 

 Niech 𝒫 będzie presnopem na Y. 

Definicja 3.18. Odwrotny obraz 𝒫 na f to presnopem na X określony przez  

 

Odwrotny obraz w snopie ℱ na Y jest snopem f-1ℱ związanym z odwróconym 

przedwzmacniaczem obrazu ℱ.  

Odchylenie presnopa odwrotnego obrazu w punkcie x ∈ X jest izomorficzne do 𝒫f(x). Wynika z 

tego, że jeśli  to dokładny ciąg snopów na Y, wywołuje ciąg 

 

snopów na X, jest również dokładne (to znaczy, że odwrotny funktor obrazu dla snopów grup 

abelowych jest dokładny). Przestrzeń  odwrotnego obrazu snopa to iloczyn włóknisty  

 Łatwo wynika, że odwrotny obraz stałego snopa GX na X ze źródłem G jest stałym 

snopem GY ze źródłem G, f-1GX = GY. 

2. Kohomologia snopków 

Chcielibyśmy teraz opisać teorię kohomologii, która kojarzy grupy kohomologiczne 

do snopka na przestrzeni topologicznej X. 

2.1. Kohomologia Čecha. Zaczynamy od rozważenia presnopa 𝒫 na X i otwartego pokrycia 𝔘 z 

X. Zakładamy, że 𝔘 jest oznaczony przez całkowicie uporządkowany zbiór I i definiujem 

 

 Definiujemy kompleks  Čecha 𝔘 ze współczynnikami w 𝒫 jako kompleks, którego p-tym 

wyrazem jest grupa abelowa  

 

Tak więc p-kołańcuch α jest zbiorem {αi0 ... ip} odcinków 𝒫, z których każdy należy do przestrzeni 

przekrojów na przecięciu otwartych zbiorów p + 1 w 𝔘. Ponieważ indeksy otwartych zbiorów 



przyjmowane są w porządku ściśle rosnącym, każde przecięcie jest liczone tylko raz. Różniczka 

Čecha  jest zdefiniowany następująco: 

 jeśli  wtedy 

 

Tutaj karetka oznacza pominięcie indeksu. Na przykład, jeśli p = 0 mamy α = {α

 

Łatwo to sprawdzić ,że  δ2 = 0. W ten sposób otrzymujemy teorię kohomologii. Oznaczmy 

odpowiadające grupy kohomologiczne według . 

Lemat 3.1. Jeśli ℱ jest snopem, ma on izomorfizm . 

Dowód . Mamy . Więc jeśli  z 

(3.1) widzimy ,że  

 

Przez drugi aksjomat snopa implikuemy to, że istnieje sekcja globalna  takie, że 

. Daje to morfizm , który jest oczywiście surjektywny i jest 

iniekcyjny ze względu na pierwszy aksjomat snopa.  

Przykład 3.2. Rozważamy, że pokrycie otwarte 𝔘 koła S1 utworzona przez trzy zbiory które 

przecinają się tylko parami. Obliczamy kohomologię Čecha ze współczynnikami w stałym 

snopie ℝ. Mamy  dla k> 1, 

ponieważ nie ma potrójnych przecięć. Jedyna niezerowa różniczka 

 jest podane przez 

 

Zatem 

 

Możliwe jest zdefiniowanie grup kohomologii Čech w zależności tylko od pary (X, ℱ), a nie na 

pokryciu, pozwalając na  



 

Granica prosta obejmuje podzbiór współkońcowy zbioru skierowanego  wszystkich pokryw X 

(porządek jest oczywiście udoskonaleniem pokryć : pokrycie 𝔘 = {Vj}j∈J jest udoskonaleniem 

𝔘, jeśli jest odwzorowanie  f: I → J takie, że Vf(i) ⊂ Ui za każde i ∈ I). Porządek musi zostać 

ustalony na początku, ponieważ ochrona może być postrzegana jako udoskonalenie innej na 

wiele sposobów. Ponieważ różne rodziny współkońcowe powodują tę samą granicę 

indukcyjną, grupy Hk(X, ℱ) są dobrze zdefiniowane. 

2.2. Snopy doskonałe.  Kohomologia Čecha jest dobrze zachowana, gdy podstawowa 

przestrzeń X jest parazwarta (To rzeczywiście złe zachowanie kohomologii Cech w 

przestrzeniach innych niż parazwarte, które motywowały wprowadzenie innej teorii 

kohomologii dla snopów, zwykle nazywanej kohomologią snopów) W tej i następnych 

punktach rozważamy niektóre właściwości kohomologii Čecha,  

Definicja 3.3. Snop pierścieni ℛ na topologicznej przestrzeni X jest doskonały, jeśli dla każdego 

lokalnie skończonego otwartego pokrycia  𝔘= {Ui}i∈I z X, istnieje rodzina {si} i∈I globalnych 

sekcji ℛ  takich, że: 

(1)  

(2) dla każdego i∈I jest zamknięty podzbiór Si ⊂ Ui takie, że (si)x = 0 ilekroć x ∉ Si.  

Rodzina {si} nazywana jest rozkładem identyczności podporządkowaną pokryciu 𝔘. Na 

przykład  snop funkcji ciągłych na parazwartej przestrzeni topologicznej, jak również snop 

gładkich funkcji na różniczkowalnej rozmaitości, są doskonałe, podczas gdy snopy złożonych 

lub rzeczywistych funkcji analitycznych nie są. 

Definicja 3.4. Uważa się, że snop ℱ grup abelowych na topologicznej przestrzeni X jest 

acykliczny, jeśli Hk(X, ℱ) = 0 dla k> 0. 

Twierdzenie 3.5. Niech ℛ będzie doskonałym snopem pierścieni na przestrzeni parazwartej X. 

Każdy snop ℳ ℛ -modułów  jest acykliczny. 

Dowód. Niech 𝔘 = {Ui} i∈I będzie lokalnie skończoną otwartym pokryciem X i niech {ρi} będzie 

rozkładem identyczności ℛ podległego 𝔘. Dla każdego z q > 0 ustawiliśmy 

 



To definiuje morfizm  taki, że δK + Kδ = id (tj. K jest 

operatorem homotopii); wtedy α =δKα jeśli δα = 0, więc  dla k> 0. Ponieważ 

na przestrzeni parazwartej  lokalnie skończone otwarte pokrycia są współskończone w  

rodzinie wszystkich pokryć, możemy wziąć granicę prostą takichpokryć, uzyskując Hk(X,ℳ) =  

0 dla k > 0. 

Przykład 3.6. Wykorzystując ten wynik możemy przekształcić dowód dokładności ciągu 

Mayera-Vietorisa dla kohomologii de Rhama w nieco innej formie. Przy danej różniczkowalnej 

rozmaitości X, niech 𝔘 będzie otwartym pokryciem utworzoną przez dwa zbiory  U i V. 

Ponieważ  (nie ma potrójnych przecięć) mamy ciąg dokładny 

  

co w zasadzie jest dokładne wszędzie, ale w C1(𝔘,Ωk). Ponieważ snopy Ωk  są acykliczne według 

Twierdzenia 3.5, ma H1(𝔘,Ωk) = 0, co oznacza, że δ jest surjektywne, a ciąg jest dokładna 

również w tym miejscu. Mamy identyfikacje 

abyśmy uzyskali dokładność ciągu Mayera-Vietorisa. 

2.3. Długie, dokładne ciagi w kohomologii Čecha. Chcemy pokazać, że kiedy X jest parazwartą 

a każdy dokładny ciąg snopów indukuje odpowiednią długi dokładny ciąg w kohomologii 

Čecha. 

Lemat 3.7. Niech X będzie dowolną przestrzenią topologiczną i niech  

 

będzie dokładnym ciągiem presnopów na X. Następnie jeden ma długi dokładny ciąg 

 

Dowód. Dla każdego otwartego pokrycia 𝔘 dokładny ciąg (3.2) indukuje dokładną sekwencję 

kompleksów różnizkcowych 

 

który indukuje długi ciąg kohomologii 

 



Ponieważ granica prosta rodziny dokładnych ciągów daje dokładny ciąg, przez przyjęcie 

bezpośredniego limitu na otwartych oknach X otrzymuje się wymaganą dokładną sekwencję. 

Lemat 3.8. Niech X będzie parazwartą przestrzenią topologiczną, 𝒫  presnopem na X, którego 

powiązany snop jest zerowym snopem, niech 𝔘 będzie otwartą pokrywą X, i niech 

. Istnieje udoskonalenie  𝔚 𝑧 𝔘 takie, że τ(α) = 0, gdzie 

 jest morfizmem indukowanym przez ograniczenie. 

Dowód. Dowód opiera się na standardowym argumencie parazwartości. 

Twierdzenie 3.9. Niech 𝒫 będzie presnopem na przestrzeni zwartej X  i niech będzie 

powiązanym snopem. Dla wszystkich k ≥ 0, naturalny morfizm to 

izomorfizm.  

Dowód. Ma dokładną sekwencję presnopu 

  

z 

 

To wzrasta do 

 

gdzie T jest ilorazem presnopu  𝒫/𝒬1, tj. presnop U→ 𝒫 (U) / 𝒬1(U). Według Lematu 3.8 

izomorfizmy (3.3) . Następnie przez długi dokładny ciąg  

kohomologii z dokładnych ciagów (3.4) uzyskujemy pożądany izomorfizm.  

Wykorzystując te wyniki możemy ostatecznie udowodnić, że w przestrzeniach parazwartych  

mamy długie dokładne ciagiw kohomologii Čecha. 

Twierdzenie 3.10. Niech  

 

będzie dokładnym ciągiem snopów na przestrzeni parazwartej  X. Istnieje długi dokładny ciąg 

grup kohomologii Čecha 

 

Dowód. Niech 𝒫 będzie ilorazem presbnopa ℱ /ℱ’ ; następnie . Mamy dokładny 

ciąg presnopów 



 

Przyjmując powiązaną długi dokładny ciąg w kohomologii (patrz Lemat 3.7) i stosując 

izomorfizm Hk(X, 𝒫) = Hk(X, ℱ’’) uzyskuje się wymaganą dokładną sekwencję. 

2.4. Abstrakyjne twierdzenia de Rhama. Opisujemy teraz bardzo przydatny sposób obliczania 

grupy kohomologicznej; ten wynik jest czasami nazywany "abstrakcyjnym twierdzeniem de 

Rhama". W szczególnym przypadku daje on jedną formę tak zwanego twierdzenia de Rhama, 

które stwierdza, że kohomologia de Rham różniczkowalnej rozmaitości i kohomologia Čecha 

stałego snopa  ℝ są izomorficzne. 

Definicja 3.11. Niech ℱ będzie snopem grup abelowych na X. Rozdzielczość ℱ to a zbiór 

snopów grup abelowych {ℒk}k∈N z morfizmami i: ℱ → ℒ0, dk: ℒk → ℒk+1  , takie, że sekwencja 

 

jest dokładny. Jeśli snopyℒ• są acykliczne (doskonałe), mówi się, że rozdzielczość jest 

acykliczna (doskonała). 

Lemat 3.12. Jeśli 0 → ℱ →  ℒ• jest rozdzielczością, morfizmem iX: ℱ(X) → ℒ0(X) jest iniektywne 

Dowód. Niech 𝒬 będzie ilorazem ℒ0/ ℱ. Następnie kolejność snopków 

 

jest dokładny.  Z ćwiczenia 3.7 kolejność grup abelowych 

 

jest dokładny. To implikuje twierdzenie roszczenie. Jednak kolejność grup abelowych 

 

nie jest dokładny. Rozważymy jego kohomologię H•( ℒ• (X), d). Z poprzedniego Lematu mamy 

 

Twierdzenie 3.13. Jeśli 0 → ℱ → ℒ• jest acykliczną rozdzielczością jest izomorfizm

 dla wszystkich k ≥ 0. 

Dowód. Zdefiniuj 𝒬k = ker dk: ℒk → ℒk+1. Rozdzielczość można podzielić na 

 

Ponieważ snopy ℒk są acykliczne, biorąc długie, dokładne ciągi kohomologii, uzyskujemy 

łańcuch izomorfizmów 



 

Z ćwiczenia 3.7  jest jądrem dk: ℒk(X) → ℒk+1, dzięki czemu twierdzenie  

jest udowodnione. 

Wniosek 3.14. (twierdzenie de Rham.) Niech X będzie różniczkowalną rozmaitością.  

kolektorem. Dla wszystkich k ≥ 0 grupy kohomologiczne Hk
DR(X) i Hk(X,ℝ) są izomorficzne. 

Dowód. Niech n = dim X. Ciąg 

 

(gdzie Ω0
X ≡ C∞

X) jest dokładne (jest to lemat Poincar'e). Ponadto snopy  Ω•
X są modułami nad 

doskonałym snopem pierścieni C∞
X, a więc są acykliczne. Twierdzenie następnie następuje dla 

poprzedniego twierdzenia.  

Wniosek 3.15. Niech U będzie podzbiorem różniczkowalnej rozmaitości X, który jest 

diffeomorficzny dla ℝn. Następnie Hk (U, ℝ) = 0 dla k > 0. 

 2.5. Gładkie snopy.  W celu późniejszego wykorzystania wprowadzamy i badamy pojęcie 

gładkiegp snopa. Jednak nie dajemy dowodów na większość roszczeń twierdzeń. 

Definicja 3.16. Niech ℱ będzie snopem a na topologicznej przestrzeni X i niech U ⊂ X jest 

zamkniętym podzbiorem X. Przestrzeń ℱ(U) (nazywana "przestrzenią sekcji ℱ nad U") jest 

zdefiniowane jako 

 

gdzie prosta granica jest przyjmowane na wszystkich otwartych sąsiedztwach  V z U. 

Konsekwencją tej definicji jest istnienie naturalnego morfizmu restrykcyjnego ℱ(X)→ ℱ(U). 

Definicja 3.17. Mówi się, że snop ℱ jest głądki, jeśli dla każdego zamkniętego podzbioru U ⊂ 

X morfizm restrykcyjny ℱ(X)→ ℱ(U) ma charakter surjektywny.  

Twierdzenie 3.18. Jeśli  jest dokładnym ciągiem gładkich snopów 

na przestrzeni parazwartej X , dla każdego otwartego podzbioru U ⊂  X ciąg grup  

 

 jest dokładne. 

Wniosek 3.19. Iloraz dwóch miękkich snopów w przestrzeni zwartej jest gładki. 

Twierdzenie 3.20. Każdy gładki snop pierścieni ℛ na przestrzeni parazwartej jest doskonała. 

Twierdzenie 3.21. Każdy snop ℱ w przestrzeni parazwartej dopuszcza głądkie rozwiązania. 



Dowód. Niech S0(ℱ) będzie snopem nieciągłych sekcji ℱ (tj. snop wszystkich sekcji przestrzeni 

snopowej ). Snop S0(ℱ) jest oczywiście głądki. Teraz mamy dokładny ciąg 0 → ℱ → S0(ℱ) → 

ℱ1 → 0. Snop ℱ1 nie jest ogólnie gładki, ale może być osadzona w gładkim snopie S0(ℱ1), i my 

mamy dokładny ciąg 0 → ℱ1 → S0(ℱ1)→ ℱ2→ 0. Po iteracji mamy dokładne sekwencje 

 

gdzie Sk(ℱ) = S0(ℱk). Można sprawdzić, czy sekwencja snopów  

 

(gdzie fk = ik+1 ◦ pk) jest dokładne.  

Twierdzenie 3.22. Jeżeli ℱ jest snopem na przestrzeni parazwartej, do snopu S0(ℱ) jest 

acykliczny.  

Dowód. Endomorficzny snop Ꜫnd(S0(ℱ)) jest gładki, a więc doskonały według Twierdzenia 

3.20. Ponieważ S0(ℱ) jest modułem Ꜫnd(S0(ℱ)),  jest acykliczny. 

Twierdzenie 3.23. W przestrzeni parazwartej, gładkie snopy  są acykliczne. 

Dowód. Jeśli ℱ jest gładkim snopem, ciąg   

uzyskany z   jest dokładny (Twierdzenie 3.18). Ponieważ ℱ i 

S0 ℱ są gładkie, tak samo jest w ℱ1 od Następstwa 3.19, a sekwencja 0 → ℱ1(X) → S1 ℱ(X)→ 

ℱ2(X) → 0 jest również dokładne. Dzięki tej procedurze możemy pokazać, że kompleks S•( ℱ) 

(X) jest dokładny. Ale ponieważ wszystkie snopy S•( ℱ) są acykliczne według poprzedniej 

Propozycji, przez abstrakcyjne twierdzenie de Rhama, roszczenie jest udowodnione. 

Zauważmy, że w ten sposób pokazaliśmy, że dla każdego snopa F na przestrzeni parazwartej 

istnieje kanoniczna miękka rozdzielczość. 

2.6. Twierdzenie Leraya o kohomologii Čecha. Jeśli otwarte pokrycie 𝔘 jest topologiczna 

przestrzeń X jest odpowiednio wybrana, kohomologie Čecha H•( 𝔘, ℱ) i H•(X, ℱ) są 

izomorficzne. Twierdzenie Leraya ustanawia warunek wystarczający do utrzymania takiego 

izomorfizmu. Ponieważ kohomologia H•( 𝔘, ℱ) jest ogólnie łatwiejsza do obliczenia, okazuje 

się to bardzo użytecznym narzędziem w obliczaniu grup kohomologii Čecha. Mówimy, że 

otwarta pokrywa  topologicznej przestrzeni X jest acykliczna dla snopa ℱ, jeśli 

Hk(Ui0...ip, ℱ) = 0 dla wszystkich k > 0 i wszystkich nieuniknionych przecięć Ui0 ... ip = Ui0 ∩ · · · 

∩Uip, i0. . . ip ∈ I. 

Twierdzenie 3.24. (Twierdzenie Leray'a) Niech ℱ będzie snopem na przestrzeni parazwartej X, 

i niech 𝔘 będzie otwartym pokryciem X, która jest acykliczna dla ℱ i jest indeksowana przez 

uporządkowany zbiór. Wtedy dla wszystkich k ≥ 0, grupy kohomologii Hk(𝔘,ℱ) i Hk(X, ℱ) są 

izomorficzne. 

Aby udowodnić to twierdzenie, musimy skonstruować tak zwany złożony snop Čecha .Dla 

każde nieużywane przecięcia  Ui0 ... ip niech  ji0 ... ip: Ui0 ... ip → X być inkluzją . Dla każdego p 



definiujemy snop  

 

(każdy czynnik ji0 ... ip)* ℱ|Ui0 ... ip jest snopem ℱ najpierw ograniczonym do Ui0 ... ip i rozszerzonym 

przez zero do całego X). Różniczka Čecha wywołuje morfizmy snopa 

  Z definicji otrzymujemy izomorfizmy  

 

tj. biorąc globalne odcinki złożonego snopa Čecha otrzymujemy złożoną grupę kołańcucha 

Čecha. Ponadto mamy: 

Lemat 3.25. Dla wszystkich p i k, 

 

Możemy teraz udowodnić twierdzenie Leray'a. Nie jest trudno udowodnić, że kompleks 

jest rozdzielczością ℱ. Zgodnie z hipotezą Leraya, według Lematu 3.25, ta 

rozdzielczość jest acykliczna. Według abstrakcyjnego twierdzenia de Rhama, kohomologia 

globalnych przekrojów rezolucji jest izomorficzna z kohomologią ℱ. Jednak z powodu 

izomorfizmów (3.6) kohomologią globalnychsekcji rozdzielczości jest kohomologia H•(𝔘, ℱ). 

2.7. Dobre pokrycie. Za pomocą twierdzenia Leray'a możemy zredukować problem obliczanie 

kohomologii Čecha zróżnicowanej rozmaitości ze współczynnikami w  stałym snopie ℝ (który, 

za pomocą twierdzenia de Rham, równa się obliczaniu kohomologii de Rhama) do obliczenia 

kohomologii pokrycia o współczynnikach w ℝ; w ten sposób problem, który w zasadzie 

wymagałby rozwiązania równań różniczkowych na topologiach nie topikowych, sprowadza się 

do prostszego problemu, który obejmuje tylko wzór skrzyżowania otwartych zestawów 

okładki. 

Definicja 3.26. Lokalnie skończone otwarte pokrycie 𝔘 różniczkowanej rozmaitości jest dobra, 

jeśli wszystkie niepuste przecięia jej członków są diffeomorficzne z ℝn.  

Dobre pokrycia istnieją na różnych rozmaitościach. Ze względu na Wniosek 3.15, dobre 

pokrycia są acykliczne dla stałego snopu ℝ. Mamy więc  

Propozycja 3.27. Dla każdego dobrego pokrycia 𝔘  różniczkowalnej rozmaitości X ma 

izomorfizmy 

 

Pokrycie z przykładu 3.2 było dobre, więc obliczyliśmy tam kohomologię de Rhama koła S1. 



 

2.8. Słabe snopy. Innym rodzajem snopów, które można wprowadzić  to,  zwiotczałe snopy 

(zwane także "flaskami"). Snop ℱ na topologicznej przestrzeni X jest słaby, jeśli dla każdego 

otwartego podzbioru U ⊂ X morfizmu restrykcyjnego ℱ(X) → ℱ(U)  jest surjektywna. Łatwo 

udowodnić, że słabe snopy są gładkie: jeśli U ⊂ X jest podzbiorem zamkniętym, z definicji 

granicy prostej, dla każdego s ∈ ℱ(U) występuje otwarta sąsiedztwo V z U oraz sekcja s’ ∈ ℱ 

(V), która ogranicza się do s. Ponieważ ℱ jest słabe, s’ może zostać rozszerzone na całość X. 

Tak więc w przestrzeni parazwartej , słabe  snopy są acykliczne, a abstrakcyjne twierdzenie de 

Rhama może być użyte do obliczenia kohomologii. Powinniśmy również zauważyć, że 

kanoniczna gładka rozdzielczość S•( ℱ), którą skonstruowaliśmy w sekcji 2.5, jest słaba, 

ponieważ można ją łatwo sprawdzić samą definicją. Można dalej podążać tą drogą i używać 

słabej rozdzielczości (na przykład kanonicznej, słabej rozdzielczości w Rozdziale 2.5), aby 

zdefiniować kohomologię. Oznacza to, że dla każdej wiązki ℱ jej kohomologia jest z definicji 

kohomologią globalnych przekrojów kanonicznego zwiotczającego rozwiązania (wówczas 

okazuje się, że kohomologię można obliczyć z dowolną acykliczną rozdzielczością). Ma to tę 

zaletę, że tworzy kohomologiczną teorię (zwaną kohomologią snów), która zachowuje się jak 

dzwon (na przykład ma długie dokładne sekwencje w kohomologii) na każdej przestrzeni 

topologicznej, a nie tylko na tych parakompaktowych. Z naszego badania wynika, że w 

parazwartej przestrzeni topologicznej zbieżność snów i kohomologii Čecha pokrywa się, ale 

generalnie nie mają  

2.9. Porównanie z innymi kohomologiami. W topologii algebraicznej przywiązuje się do 

przestrzeni topologicznej X kilka kohomologów o współczynnikach w grupie abelowej G. 

Mówiąc w uproszczeniu, ilekroć X jest parazwarta, a lokalnie Euklidesowa, wszystkie te 

kohomologie pokrywają się z kohomologią Čecha X ze współczynnikami w stałym strumieniu 

G. W w szczególności mamy następujący wynik: 

Twierdzenie 3.28. Niech X będzie parazwartą lokalnie Euklidesową przestrzenią topologiczną, 

i niech G będzie grupą abelową. Kohomologia singularna z X ze współczynnikami w G jest 

izomorficzna do  kohomologii Čecha X ze współczynnikami w stałym snopie G 

Ciąg Spektralny 

Ciągi spektralne są potężnym narzędziem do obliczania homologii, kohomologii i grupy 

homotopii. Często pozwalają na łatwiejsze przeliczanie trudnych obliczeń jeden. Przykłady, 

które rozważymy, są kolejnym dowodem twierdzenia Cech-de Rham, spektralnej sekwencji 

Leraya i twierdzenia K¨unnetha. Sekwencje spektralne są trudnym tematem, głównie dlatego, 

że teoria jest dość zmyślna i notacja jest odpowiednio uciążliwa. Dlatego wybraliśmy co wydaje 

się nam być najprostszym podejściem, ze względu na Massey. 

1. Kompleksy filtrowane 

Niech (K, d) będzie stopniowanym modułem różniczkowym, tj. 

 



Stopniowy podmoduł (K, d) jest stopniowaną podgrupą K0’ ⊂ K takie, że dK’ ⊂ K’, tj. 

 

Sekwencja zagnieżdżonych stopniowanych submodułów 

 

jest filtracją (K, d). Następnie mówimy, że (K, d) jest filtrowany i kojarzy się z nim klasyfikowany 

kompleks  

 

Zauważ, że z założenia (ponieważ każdy Kp + 1 jest stopniowaną podgrupą Kp) filtracja jest 

zgodny z klasyfikacją, tj. jeśli zdefiniujemy  wtedy 

 

jest filtracja Ki, a ponadto  

Przykład 4.1. Podwójny kompleks to zbiór abelowych grup Kp,q, z p, q ≥ 0, i morfizmy 

 takie, że 

 

Niech (T, d) będzie związanym kompleksem całkowitym: 

 

(zauważ, że definicja d oznacza d2 = 0). Wtedy 

 

otrzymujemy filtrację (T, d). Spełnia to  dla p≤ 0. Kolejne ilorazy z filtracji to 

 

Definicja 4.2. Mówimy , że filtracja K• z K, d) jest regularna, jeśli dla każdego i ≥  0 filtracja (4.1) 

jest skończona; innymi słowy, dla każdego i istnieje liczba ℓ(i) taka, że Ki
p = 0 dla p > ℓ(i). 



Na przykład filtracja w przykładzie 4.1 jest regularna, ponieważ Ti
p = 0 dla p > i, i 

istotnie  

 

2. Kolejność spektralna przefiltrowanego kompleksu  

Na początku nie będziemy rozważać klasyfikacji. Niech K• będzie filtracją modułu 

różniczkowego (K, d) i niech  

 

Inkluzja  Kp + 1 → Kp wywoływać morfizm i: G→ G ("przesunięcie przez stopień filtrowania"), a 

jeden ma dokładną sekwencję  

 

z E ≃ Gr(K). Różniczka d indukuje różniczki w G i E, więc z (4.2) jeden otrzymuje dokładny 

trójkąt w kohomologii  

 

, gdzie k jest morfizmem łączącym. Załóżmy teraz, że filtracja K• ma skończoną długość, tj. Kp 

= 0 dla p większe niż niektóre ℓ (zwane długością filtracji). Ponieważ  dKp⊂ Kp dla każdego p, 

możemy rozważyć kohomologiczne grupy H(Kp). Morfizm i indukuje morfizmy i: H(Kp + 1) → H 

(Kp). Definiujemy G1 jako bezpośrednią sumę terminów w ciagu (która nie jest dokładna) 

 

tj.  

Następnie definiujemy G2 jako sumę terminów sekwencji 

Zwróć uwagę, że morfizm i(H(K1)) → H(K) jest iniekcyjny, ponieważ jest to inkluzja obrazu i: 

H(K1) → H(K) do H(K). Procedura ta jest następnie iterowana: G3 jest sumą terminów w ciągu 



a teraz morfizmy i(i(H(K2)) → i(H(K1)) i i(H(K1)) → H(K) są iniekcyjne Kiedy osiągamy krok ℓ, 

wszystkie morfizmy w ciągu 

są iniekcyjne, tak że Gℓ+2  ≃ Gℓ+1, a procedura stabilizuje się: Gr ≃ Gr + 1 dla r ≥ ℓ+1. 

Definiujemy ; mamy 

 

gdzie Fp = ip(H(Kp)), tj. Fp jest obrazem H(Kp) do H(K). Grupy Fp zapewniają filtrację H(K),  

 

Przechodzimy teraz do konstrukcji ciągu spektralnego. Przypomnij sobie, że od dKp ⊂ Kp i E = 

 

, różniczka d działa na E, i ma grupę kohomologii H(E), która dzieli się na sumę bezpośrednią 

 

Grupa kohomologów H (E) pasuje do dokładnego trójkąta (4.3), który przepisujemy jako 

 

gdzie E1 = H(E). Definiujemy d1: E1 → E1, pozwalając d1 = j1◦ k1; następnie d2
1= 0, ponieważ 

trójkąt jest dokładny. Niech E2 = H(E1, d1) i przypomnij sobie, że G2 jest obrazem G1 pod i: G1→ 

G1. Mamy morfizmy 

 

gdzie 

(i) i2 jest indukowane przez i1 przez puszczenie i2(i1(x)) = i1(i1(x)) dla x ∈ G1; 

(ii) j2 jest indukowane przez j1 przez puszczenie j2 (i1(x)) = [j1(x)] dla x ∈ G1, gdzie [] oznacza 

biorąc klasę homologii w E2 = H (E1, d1). 



(iii) k2 jest indukowane przez k1 przez puszczenie k2([e]) = i1(k1 (e)). 

Ćwiczenie 4.1. Pokaż, że morfizmy j2 i k2 są dobrze zdefiniowane, i że trójkąt  

 

Nazywamy (4.6) trójkątem pochodnym (4.5). Procedura prowadząca od (4.5) do trójkąt (4.6) 

może być iterowany, a otrzymujemy ciąg dokładnych trójkątów 

 

 

gdzie każda grupa Er jest grupą kohomologiczną modułu różniczkowego (Er-1, dr-1), z dr-1 = jr-1 ◦ 

kr-1. Jak już zauważyliśmy, ze względu na założenie, że filtracja K• ma skończoną długość ℓ, 

grupy Gr stabilizują się, gdy r ≥ ℓ + 1 i morfizmy ir: Gr → Gr staje się iniektywny. Tak więc 

wszystkie morfizmy kr: Er →Gr zanika w tym zakresie, co implikuje dr = 0, więc grupy Er 

stabilizują się również: Er+1 ≃  Er dla r ≥ ℓ + 1. Oznaczamy przez E∞ = Eℓ + 1 wartość stabilną. 

Zatem ciąg  

 

jest dokładne, co oznacza, że  E∞ jest powiązanym stopniowanym modułem filtracji (4.4) H(K):  

 

Definicja 4.2. Ciąg modułów różniczkowych {(Er, dr)} taka, że H(Er, dr) ≃ Er+1 , mówi się, że Er + 1 

jest ciągiem spektralnym. Jeżeli grupy Er ostatecznie staną się nieruchome, oznaczamy wartość 

stacjonarną przez E∞. Jeżeli E∞ jest izomorficzne z powiązanym stopniowanym modułem 

pewnej przefiltrowanej grupy H, mówimy, że sekwencja widmowa zbiegła się do H. Więc to, 

co widzieliśmy do tej pory w tej sekcji, jest to, że jeśli (K, d) jest modułem różnicowym z filtracją 

o skończonej długości można zbudować ciąg spektralny, która zbiega się z H(K). 

Uwaga 4.3. Może się zdarzyć w szczególnych przypadkach, że grupy Er ustabilizują się przed 

uzyskaniem wartości r = ℓ+ 1. Tak dzieje się tylko wtedy, gdy dr = 0 dla pewnej wartości r = r0. 

Oznacza to, że dr = 0 również dla r >  r0 i Er+1 ≃ Er dla wszystkich r ≥ r0. Kiedy tak się dzieje, 

mówimy, że sekwencja widmowa ulega degeneracji w kroku r0.  

 Teraz rozważamy obecność stopniowania. 



Twierdzenie 4.4. Niech (K, d) będzie stopniowanym modułem różnicowym, a K• regularną 

filtracją. Istnieje sekwencja widmowa {(Er, dr)}, gdzie każdy Er jest oceniany, który zbiega się w 

stopniowanej grupie H•(K, d).  

Zauważ, że filtracja nie musi mieć skończonej długości: długość ℓ(i) filtracji Ki jest skończona 

dla każdego i, ale może wzrosnąć dla i. 

Dowód. Dla każdego n i p mamy d(Kn
p) ⊂ Kn+1

p, dlatego mamy grupę kohomologii Hn(Kp). W 

konsekwencji grupy Gr są klasyfikowane:  

 

i grupy Er są odpowiednio stopniowane. Możemy konstruować wyprowadzone trójkąty tak jak 

poprzednio, ale teraz powinniśmy zwrócić uwagę na podział: morfizmy i i j mają stopień zero, 

ale k ma stopień pierwszy (wystarczy sprawdzić definicję: k jest zasadniczo morfizmem 

łączącym). Napraw naturalną liczbę n, i niech r ≥ ℓ(n + 1) + 1; dla każdego p morfizmów  

 

są iniekcyjne, a morfizmy 

 

są zerami. Są to te same stwierdzenia, co w przypadku niestopniowym. Dlatego, jak to się 

zdarzyło w niecałkowitym przypadku, grupy En
r staną się stacjonarne na wystarczająco duże. 

Zauważ, że , gdzie , i że morfizm i∞ wysyła Fn 

p+1 iniketywnie do Fn
p dla co n, i istnieje dokładny ciąg 

 

Oznacza to, że Er jest stopniowanym modułem związanym ze stopniowanym kompleksem 

H•(K, d). Ostatnie stwierdzenie w dowodzie oznacza, że dla każdego n, Fn
• jest filtracją Hn(K, d) 

i   

3. Bistopniowanie i ciąg pięciowyrazowy  

Wyrazy  Er sciągu spektralnego są faktycznie bistopniowane; na przykład, ponieważ filtracja i 

stopień z K są kompatybilne, mamy 

 

i E0 = E jest bistopniowane przez 

 



Zwróć uwagę, że cały kompleks powiązany z tym określeniem stawki daje stopniowanie E. 

Przejdźmy do następnego kroku. Ponieważ 

 

 i E1 = H(E, d), jeśli ustawimy 

 

mamy  

Jeśli pójdziemy o krok dalej, możemy to pokazać 

 

Rzeczywiście, jeśli  zapisujemy x jako x = [e] gdzie 

 

tak więc k1(x) = i1(k(e)) ∈ Hp+q+1 (Kp+1) i 

 

W rezultacie mamy  z   

Ta sama analiza pokazuje, że ogólnie  z  

a ponadto mamy 

 

Następne dwa Lematy potwierdzają istnienie morfizmów, których będziemy używać aby 

wprowadzić tak zwaną sekwencję pięciowyrazową, która będzie przydatna w dalszej części. 

Lemat 4.1. Istnieją morfizmy kanoniczne Hq(K) → E0,q
r. 

Dowód. Od Kp ≃ K dla p ≤  0 mamy , dla  p  ≤  0 ,  stąd Ep,q
∞ = 0 

dla p < 0 i , więc istnieje surjektywnym morfizmem Hq(K)→ 

E0,q
∞. 

Zauważ, że klasa niezerowa w E0,q
r nie może być granicą, ponieważ wtedy powinna pochodzić  

z E-r, q+r-1
r = 0. Tak więc klasy kohomologiczne są cyklami. Ponieważ klasy kohomologiczne są 

elementami w E0,q
r+1, mamy inkluzje E0,q

r+1 ⊂ E0,q
r (E0,q

 r+1 jest podgrupą cykli w E0,q
r). Daje to 

inkluzję  r dla wszystkich r. 



Łącząc te dwa argumenty otrzymujemy morfizmy Hq(K) → E0,q
r. 

Lemma 4.2. Załóżmy, że Kn
p = 0, jeśli p > n (a więc w szczególności filtracja jest regularna). 

Wtedy  dla każdego r ≥ 2 pojawia się morfizm Ep,0
r → Hp(K). 

Dowód. Hipoteza Lematu sugeruje, że Ep,q
r = 0 dla q < 0 (rzeczywiście, Fp+q

p = ir (Hp+q (Kp)) dla r 

wystarczająco dużego, aby Fp+q
q = 0, jeśli q < 0, ponieważ Kp+1

p = 0). W konsekwencji, dla r ≥ 2 

różniczka dr: Ep,0
r → Ep+r,1-r

r odwzorowuje do zera, tj. wszystkie elementy w Ep,0
r są cyklami i 

określają klasy kohomologii w Ep,0
r+1. Oznacza to, że mamy morfizm Ep,0

r → Ep,0
r+1 i 

komponowanie, morfizmów Ep,0
r → Ep,0

∞. Ponieważ Fn
p = 0 dla p> n, mamy Ep,0

∞  ≃ Fp
p / Fp

p+1  

≃ Fp
p tak, że ma morfizm iniekcyjny Ep,0

∞ →  Hp(K). Komponując mamy morfizm Ep,0
r → Hp(K). 

Twierdzenie 4.3. (Pięciowyrazowy ciąg). Załóżmy, że Kn
p = 0, jeśli p > n. Istnieje ciąg dokładny  

 

Dowód. Morfizmy związane z sekwencją oprócz d2 zostały zdefiniowane w poprzednich dwóch 

Lematach. Nie udowodnimy dokładności sekwencji tutaj. 

4. Ciągi spektralne związane z podwójnym kompleksem 

W tej części rozważamy podwójny kompleks, jak to zdefiniowaliśmy w Przykładzie 4.1. Z uwagi 

na obecność podwójnej gradacji , wynik w Twierdzeniu 4.4 może być w jakiś sposób 

udoskonalony. Powinniśmy użyć zapisu w Przykładzie 4.1. Grupa 

 

 

ma naturalną gradację   

 

ale także podwójną gradację z podwójną gradacją 

 

Zauważ, że jeśli utworzymy całkowity kompleks  otrzymamy kompleks (4.7) z 

powrotem:  

M  

Operatory δ1,δ2 i d = δ1 + δ2 działają na G: 



 

Analizujemy ciąg spektralny powiązaną z tymi danymi. Pierwsze trzy wyrazy są łatwe do 

opisania. Jeden to 

 

tak, że różnica d0: Ep,q
0 → Ep,q+1

0 zbiega się z δ2: Kp,q → Kp,q+1 i jeden ma

 

W następnym kroku mamy d1: Ep,q
1 → Ep+1,q

1 z Ep,q
1 ≃ Hp+q(Tp/Tp + 1) i Tp/Tp + 1 ≃  

 Stąd różniczka 

 

jest identyfikowany przez δ1, i 

 

Należy zauważyć, że przez zamianę dwóch stopni w K (to znaczy, biorąc pod uwagę inny 

podwójny kompleks ‘K taki, że ‘Kp,q = Kq,p), otrzymujemy kolejną sekwencję widmową, którą 

oznaczamy przez {‘Er, ‘dr}. Obie sekwencje zbiegają się do tej samej stopniowanej grupy, tj. 

kohomologii całego kompleksu (ale odpowiednie filtracje są ogólnie różne), i to często 

dostarcza interesujących informacji. Dla drugiej sekwencji widmowej otrzymujemy 

 

Przykład 4.1. Proste zastosowanie dwóch ciągów spektralnych związanych z podwójnym 

kompleksem dostarcza kolejnego dowodu twierdzenia Čecha-de Rham, tj. izomorfizmu H•(X, 

ℝ) ≃ H•
DR(X) dla różniczkowalnej rozmaitości X. Niech = {Ui} będzie dobrym pokryciem osłonę 

X i zdefiniuj podwójny kompleks 

  

tj. K•,q jest złożonym kołańcuchem Čecha z  𝔘 o współczynnikach w snopie różniczkowym q-

form. Pierwsza różniczka  δ1 jest w zasadzie różniczką Čecha δ, Podczas gdy δ2 jest różnicę 

zewnętrzną d. Właściwie δ i d komutują , a nie przeciwdziałają , ale to można łatwo ustalić 

definiując akcję δ1 na Kp,q jako δ1 = (-1)qδ (to oczywiście  pozostawia przestrzenie granic i cykli 

bez zmian). Rozpoczynamy analizę ciągu spektralnego z wyrazami E1. Po pierwsze, mamy 



 

Ponieważ wszystkie Ui0 ... ip są ściągalne, mamy 

 

W konsekwencji mamy Ep,q2 = 0 dla q ≠ 0, natomiast 

 

Oznacza to, że d2 = 0, tak że ciąg spektralny ulega degeneracji w drugim etapie, a Ep,q
∞ = 0 dla 

q ≠ 0 i Ep,q
∞ ≃ Hp(𝔘, ℝ)). Powstała filtracja Hp(T, D) ma tylko jeden niezerowy iloraz, tak aby 

Hp(T, D) ≃Hp((𝔘, ℝ). 

Rozważmy teraz drugi ciąg speltralny. Mamy 

 

Ponieważ  snopy Ωp są acykliczne, mamy 

 

W następnym kroku mamy więc ‘Ep,q
2 = 0 dla q ≠ 0 i  

 

Ponownie ciąg  spektralny ulega degeneracji w drugim etapie, a my mamy Hp(T,D) ≃ Hp
DR(X). 

W porównaniu z tym, co otrzymaliśmy z pierwszej sekwencji, otrzymujemy 

. Biorąc granicę prostą na dobrych pokryciach, otrzymujemy 

 

Uwaga 4.2. Z tego przykładu możemy uzyskać ogólny wynik, że jeśli w kroku r, z r ≥ 1, mamy 

Ep,q 
r = 0 dla q ≠ 0 (lub dla p ≠ 0), wtedy sekwencja degeneruje się w kroku r, i Ep,0r  ≃ Hp(T,d) 

(lub E0,q
r  ≃ Hq(T, d)). 

5. Niektóre z𝓛astosowania 

5.1. Ciąg spektralny rozdzielczości. W tej części przedstawiamy przykład 4.1 w bardzo ogólnej 

sytuacji. Niech (ℒ•,f) będzie kompleksem snopów na parazwartej przestrzeni topologicznej X, 

i niech𝔘 będzie otwartym pokryciem X. Wprowadzamy podwójny kompleks 



. Oznaczymy przez Hq(ℒ•) kohomologicznesnopy kompleksu ℒ•. Są to 

snopy powiązane z ilorazem presnopu 

 

Wyraz E1 pierwszego ciągu spektralnego jest  

 

Drugi wyraz ciągu to  

 

gdzie, ponieważ X jest parazwarta, zastąpiliśmy presnopy  odpowiednimi snopami  

(ewentualnie zastępując pokrywę 𝔘 przez odpowiednie uszlachetnienie). Dla drugiego ciągu 

spektralnego 

 

Załóżmy teraz, że ℒ•. jest rozdzielczością snopa ℱ; następnie Hq(ℒ•) = 0 dla q ≠ 0 i ℋ0 (ℒ•)  ≃  

ℱ. Pierwszy ciąg spektralny degeneruje się w drugim etapie, a my mamy Ep,q
2 = 0 dla q ≠ 0 i E

 Drugi ciąg spektralny nie jest zdegenerowany, ale możemy powiedzieć, że 

zbiegają się do grupy stopniowanej H•( 𝔘, ℱ) (to samo dotyczy pierwszej sekwencji). 

Przyjmując granicę prostą na pokrycie 𝔘, mamy: 

Twierdzenie 4.1. Biorąc pod uwagę rozdzielczość ℒ• snopa ℱ na przestrzeni parazwartej X, 

istnieje ciąg spektralny 𝔈•, której drugim terminem jest , który 

zbiega się do grupy stopniowanej H•(X, ℱ). Kanoniczne filtracje podwójnego kompleksu 

zawsze spełniają hipotezę Lematu 4.2. Tak więc, biorąc pod uwagę pierwszy ciąg spektralny, 

uzyskujemy morfizmy (ponownie przyjmując granicę prostą) 

 

Na ogół nie są to izomorfizmy. Te same morfizmy można uzyskać przez zerwanie dokładnej 

sekwencji 0 → ℱ → ℒ• na krótkie, dokładne sekwencje, biorąc powiązane długie dokładne 

sekwencje kohomologiczne i odpowiednio komponując morfizmy, jak w dowodzie 

abstrakcyjnego twierdzenia de Rhama 3.13. Dalszą specjalizację uzyskuje się, jeśli 

rozdzielczość ℒ• jest acykliczna; następnie drugi ciąg prosty ulega degeneracji również w 



drugim etapie, otrzymujemy izomorfizmy Hp(X, ℱ) ≃Hp (ℒ•(X), f), tj. mamy kolejny dowód na 

abstrakcyjne twierdzenie de Rham 3.13. 

5.2. Ciąg spektralny przestrzeni włóknistej. Niech ℱ będzie snopem na przestrzeni 

parazwartej X a π : X→ Y odwzorowaniem ciągłym, gdzie Y jest drugą parazwartą przestrzenią. 

Będziemy wykorzystywać fakt, że każdy zbiór grup abelowych w przestrzeni dopuszcza słabą 

rozdzielczość (porównaj punkty 3.2.5 i 3.2.8). Powiążmy ciąg spektralny z tymi danymi. 

Rozważamy kompleks  

 

gdzie (ℒ•, f) jest słabą rozdzielczością ℱ. Morfizm π* F →  π* ℒ0 jest injektywny, ale w 

przeciwnym razie kompleks (4.12) nie jest już dokładny. Jednakże snopy π* ℒ0 są słabe/ 

Oznaczamy przez Rk π*ℱ kohomologiczne snopy Hℋk(π* ℒ0). Te snopy są nazywane wyższymi 

bezpośrednimi obrazami ℱ. Zauważ, że  

Twierdzenie 4.2. Snop Rk π*ℱ jest izomorficzna ze snopem związanym z presnopem  𝒫kna Y 

określony przez 𝒫k(U) = Hk(π- 1 (U), ℱ).  

Oznacza to, że snopy Rk π*ℱ nie zależą, aż do izomorfizmu, od wyboru rozdzielczości. 

Dowód. Rk π*ℱ jest z definicji snopem związanym z presnopem  

 

Ponieważ ograniczenie słabego snopa do otwartego podzespołu jest słabe, przez abstrakcyjne 

twierdzenie de Rhama mamy izomorfizmy  

𝔘 

skąd pochodzi twierdzenie. 

 Rozważmy podwójny kompleks , gdzie 𝔘 jest lokalnie skończonym otwartym 

pokryciem Y. Dwa ciągi spektralne, które uprzednio badaliśmy, uzyskują przy drugim wyrazie 

 

Ponieważ snopy π* ℒ* są gładkie (stąd acykliczny), drugi ciąg spektralny ulega degeneracji, a 

jedna ma ‘Ep,q ∞ = 0 dla p ≠ 0, i 

 



Ponownie po przyjęciugranicy prostej mamy: 

Twierdzenie 4.3. Biorąc pod uwagę ciągłą mapę przestrzeni parazwartej π : X → Y i snop ℱ na 

X, jest ciągiem spektrealnym 𝔈•, której drugim wyrazem  jest , który 

zbiegnie się do stopniowanej grupy H• (X, ℱ).  

Opisujemy bez dowodu związek między źródłami snopa Rk π*ℱ w punktach y ∈ Y i 

kohomologicznymi grupami Hk(π-1 (y),); tutaj ℱ należy uważać za ograniczony do π-1, tj. 

dokładniej powinniśmy napisać Hk(π-1 (y), i-1y  ℱ), gdzie iy: π-1(y) → X jest inluzją. Ponieważ 

 

podczas gdy Hk(π-1 (y), ℱ) jest bezpośrednim limitem grup Hk(V ℱ), gdzie zakresy V obejmują 

wszystkie otwarte sąsiedztwa π-1 ( y), istnieje naturalne odwzorowanie 

 

Jest to izomorfizm w pewnych warunkach, np. Jeśli Y jest lokalnie zwarty i π jest właściwe. 

Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy X i Y są zwarte. Jako proste następstwo twierdzenia 4.3 

uzyskuje się twierdzenie Leraya: 

Wniosek 4,4. Jeśli każdy punkt y ∈ Y ma system sąsiedztw, których preobrazy są acykliczne dla 

ℱ, a następnie Hk(X, ℱ) ≃Hk(Y, ℱ) dla wszystkich k ≥ 0. 

Dowód. Hipoteza następstwa oznacza, że każdy y ∈ Y ma układ sąsiedztw {U} taki, że Hk(π-1 

(U), ℱ) = 0 dla wszystkich k> 0. Oznacza to, że Rk π*ℱ dla k> 0, tak że jedynymi niezerowymi 

wyrazami w ciągu spektralnym 𝔈2 to . Ciąg ulega degeneracji i 

twierdzenie. 

5.3. Twierdzenie Kὒnnetha. Niech X, Y będą przestrzeniami topologicznymi, a G - grupą 

abelową. Oznaczymy przez ten sam symbol G odpowiednie stałe snopy na przestrzeniach X, Y 

i X × Y. Twierdzenie Kὒnnetha oblicza grupy kohomologiczne H•(X × Y, G) w kategoriach grup 

H•(X, ℤ) i H•(Y, G). Będziemy potrzebować następującej wersji twierdzenia o współczynniku 

uniwersalnym.  

Twierdzenie 4.5. Jeśli X jest parazwartą przestrzenią topologiczną, a G to grupa skrętna, to Hk 

(X, G) ≃Hk (X, ℤ) ⊗ ℤG dla wszystkich k ≥ 0.  

Twierdzenie 4.6 .Załóżmy, że grupy H•(Y, G) nie mają skrętu nad ℤ, oraz że X i Y są zwartymi 

Hausdorffami i lokalnie euklidesowe. Następnie, 

 

Dowód. Niech π : X × Y → X będzie rzutem na pierwszy czynnik. Jeśli U jest ściągalnym zbiorem 

otwartym w U, a następnie przez homotopiczną niezmienniczość kohomologii ze 



współczynnikami w stałym snopie (co wynika np. z izomorfizmu z kohomologią singularną) 

mamy H•(U × Y, G) ≃ H•(Y, G). Jeśli V ⊂ U, morfizm H•(U × Y, G) →  H•(V × Y, G) odpowiada 

tożsamości H•(Y, G). Pod obecną hipotezą morfizmu (4.13) jest izomorfizmem. Fakty te 

sugerują, że Rpπ*G jest stałym snopem na X ze źródłem Hp(Y, G). Drugi wyraz ciągu 

spektralnego Twierdzenia 4.3 staje się . Przy twierdzeniem o 

współczynniku uniwersalnym, ponieważ grupy Hq(Y, G) nie mają skrętu nad ℤ, mamy

 

 

WPROWADZENIE DO GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ 

 

5. Złożone rozmaitości i  wiązki wektorowe 

W tej części przedstawiamy szkicowe wprowadzenie do złożonych rozmaitości. Zakłada się, że 

czytelnik zapoznał  się z podstawami teorii różniczkowalnych rozmaitości. 

1. Podstawowe definicje i przykłady 

1.1. Funkcje holomorficzne. Niech U ⊂ C jest otwartym podzbiorem. Mówimy, że funkcja f: U 

→ ℂ jest holomorficzne, jeśli jest C1, a dla wszystkich x ∈ U jego różniczka Dfx: ℂ → C jest nie 

tylkoℝ -liniowy, ale również ℂ -liniowy. Jeśli elementy w ℂ są zapisane z = x + iy, i ustawiamy f 

(x, y) =α(xX, y) + iβ(x, y), to warunek ten można zapisać jako  

 

(są to warunki Cauchy'ego-Riemanna). Jeśli użyjemy  jako zmiennych, warunki 

Cauchy'ego-Riemanna odczytują  tj. funkcje holomorficzne są funkcją C1 zmiennej z. 

Co więcej, można pokazać, że funkcje holomorficzne są analityczne. Tę samą definicję można 

podać dla holomorficznych funkcji wielu zmiennych.  

Definicja 5.1. Dwa otwarte podzbiory U, V z ℂn są określane jako biholomorficzne, jeśli istnieje 

odwzorowanie bijektywne holomorficzne f: U → V, którego odwrotność jest holomorficzna. 

Mówi się, że samo odwzorowaniem f jest biholomorficzna. 

1.2. Złożone rozmaitości. Złożone rozmaitości są definiowane jako rozróżniczkowalne 

rozmaitości, ale wymagają, aby lokalny model był ℂn, i że funkcje przejścia są biholomorficzne. 

Definicja 5.2. n-wymiarowy złożona rozmaitość to druga policzalna przestrzeń topologiczna 

Hausdorffa X wraz z otwartym pokryciem {Ui} i mapami ψi: Ui → ℂn, które są 

homeomorfizmami na ich obrazach i są takie, że wszystkie funkcje przejścia to 

 

są biolomorfizmami. 



Przykład 5.3. (Sfera Riemanna) Rozważ kulę w R3 wycentrowaną na początek i mającą 

promień 1/2, i zidentyfikuj płaszczyzny styczne w (0, 0, 1/2) i (0, 0, -1/2) z ℂ. Rzuty 

stereograficzne dają lokalne złożone współrzędne z1, z2; funkcja przejścia z2 = 1/z1 jest 

zdefiniowana w ℂ* = C - {0} i jest biholomorficzny.  

1-wymiarowe złożone rozmaitości nazywane są powierzchniami Riemanna. Zwarte 

powierzchnie Riemanna  odgrywają wybitną rolę w geometrii algebraicznej; wszystkie są 

algebraiczne (tj. są to zestawy zer układu jednorodnych wielomianów) 

Przykład 5.4. (Przestrzenie rzutowe) Definiujemy n-wymiarową złożony przestrzeń rzutową  

jako przestrzeń złożonych linii przez początek ℂn+1, tj.  

 

Standardowymi argumentami topologicznymi ℙn z topologią ilorazową jest przestrzenią 

policzalną Hausdorffa.  Niech  π : ℂn+1  - {0}! → ℙn będzie rzutem, jeśli w = (w0, ..., wn) ∈ ℂn+1  

będziemy oznaczać π(w) = [w0,. . . , wn]. Liczby (w0,. . . , wn) są uważane za homogeniczne 

współrzędne punktu (w). Jeśli (u0,. . . , un) jest kolejnym zbiorem jednorodnych współrzędnych 

dla π(w), to ui = → λwi, z λ ∈ ℂ* (i = 0, ..., n).  

Oznacz przez  otwarty zestaw, gdzie wi ≠ 0, niech  i zdefiniuj 

odwzorowanie 

 

Zbiory Ui pokrywają ℙn, odwzorowania są homeomorfizmami i ich funkcjami przejściowymi 

 

są biholomorficzne, więc ℙn jest złożoną rozamaitością (przyjęliśmy, że i < j). Odwzorowanie π 

ograniczone do sfery jednostkowej w ℂn+1 jest surjektywne, więc  ℙn jest zwarte. Poprzednia 

formuła dla n = 1 pokazuje, że ℙ1 jest biholomorficzne dla sfery Riemanna. Współrzędne 

określone przez odwzorowanie ψi, zwykle oznaczone (z1, ..., zn), nazywane są współrzędnymi 

afinicznymi lub euklidesowymi. 

Przykład 5.5. (Ogólna liniowa grupa zespolona). Niech  

Mk,n = {k × n macierze ze złożonymi wejściami , k ≤ n}  

Mk,n= {macierze w Mk,n stopnia k}, tj.  



, takie, że det Ai ≠ 0}  

gdzie Ai,. . . , Al są k × k minorami A. Mk,n jest złożoną rozmaitością wymiaru kn; Mk,n jest 

otwartym podzbiorem w Mk,n, jak pokazuje jego drugi opis, więc jest również złożoną 

roamitością wymiaru kn. W szczególności, ogólna grupa liniowa Gl(n,ℂ) = Mn,n jest złożoną 

rozmaitością o wymiarze n2. Oto niektóre z jego odpowiednich podgrup: 

 

te dwie grupy są rzeczywistymi (niezłożonymi!) rozmaitościami i dimRU(n) = n2, dimRSU(n) = 

n2-1.  

(iii) grupą Gl(k, n; C) utworzoną przez odwracalne złożone macierze mające formularz blokowy  

 

gdzie macierze A, B, C to odpowiednio k × k, (n - k) × k, i (n - k) × (n - k). Gl(k, n; ℂ) jest złożoną 

rozmaitości wymiaru k2 + n2 -nk. Ponieważ macierz postaci (5.2) jest odwracalna wtedy i tylko 

wtedy, gdy A i C są, podczas gdy B może być dowolną matrycą, Gl(k, n; ℂ) jest biholomorficzna 

dla iloczynu rozmaitości Gl(k, n; ℂ) x Gl(n-k; ℂ) × Mk,n. 

1.3.Podrozmaitość. Biorąc pod uwagę złożoną rozmaitość X, podrozmaitość X jest parą (Y,ι), 

gdzie Y jest złożoną rozmaitością , ι : Y →  X jest injektywnym holomorficznym odwzorowaniem 

której macierz jacobiańską ma rangę równą wymiarowi Y w dowolnym punkcie Y (oczywiście 

Y można uważać za podzbiór X). 

Przykład 5.6. Gl(k, n; ℂ) jest podrozmaitością Gl(n; ℂ) 

Przykład 5.7. Dla dowolnego k < n inkluzja ℂk+1 1 do ℂn+1  otrzymane przez ustawienie do zera 

ostatnie współrzędne n-k w ℂn+1  daje odwzorowanie ℙk → ℙn; czytelnik może sprawdzić że 

realizuje to ℙk jako podrozmaitość ℙn 

Przykład 5.8. (Odmiany Grassmanna) Niech 

Gk,n = {przestrzeń płaszczyzn k-wymiarowych w ℂn } 

(więc G1,n ≡ ℙn - 1). Jest to odmiana Grassmanna w k-płaszczyznach w ℂn. Biorąc pod uwagę 

k=płaszczyznę , działanie Gl(n; ℂ) na nim daje inną płaszczyznę (prawdopodobnie zbiegającą 

się z poprzednią). Podgrupa Gl(n; ℂ), która pozostawia ustaloną k-płaszczyznę, jest 

izomorficzna do Gl(n; ℂ) 

tak że  

 



Czytelnik może sprawdzić, że ta reprezentacja daje Gk,n strukturę złożonej rozamitości o 

wymiarze k(n-k). Ponieważ w poprzednim rozumowaniu Gl(n; ℂ) można zastąpić U(n), a 

ponieważ Gl(n; ℂ) ∩ U(n) = U(k) x U(n-k), my również mają reprezentację 

 

 pokazując, że Gk,n jest zwarta. Element w Gk,n wydziela (aż do złożonego współczynnika) 

rozkładalny element w Λkℂn  

 

 gdzie vi są podstawą wektorów stycznych do danej k-płaszczyzny k. Więc Gk,n umieszcza się w 

, gdzie  (jest to nazywane osadzaniem Plücker.) Jeśli 

podstawa {v1,.., vn} jest ustalona w ℂn. ma reprezentację 

 

 liczby Pi1 ... ik są współrzędnymi Plückera w odmianie Grassmann. 

2. Niektóre właściwości złożonych rozmaitości 

2.1. Orientacja. Wszystkie złożone rozmaitości są zorientowane. Rozważ dla uproszczenia 

jednowymiarowy przypadek; macierz jakobiańską funkcji przejściowej z’ = f (z) =  α(x, y) + iβ 

(x, y) jest (w warunkach Cauchy'ego-Riemanna) 

 

tak ,że det J   a rozmaitość jest zorientowana. Zauważ, że zawsze 

możemy sprząc złożoną strukturę, biorąc pod uwagę (na przykład w przypadku 

jednowymiarowym) zmianę współrzędnych  w tym przypadku mamy  

 

aby orientacja została odwrócona. 

2.2. Formy typu (p, q). Niech X będzie n-wymiarową złożoną rozmaitością; przez oznaczenie 

, a ponieważ odwzorowanie biholomorficzne jest dyfeomorfizmem C∞, X ma 

ukrytą strukturę 2n-wymiarowego realnego rzeczywistej rozmaitości. Niech TX będzie gładką  



wiązką styczną (to jest zbiór wszystkich zwykłych przestrzeni stycznych do X). Jeśli (z1,.., zn) jest 

zbiorem lokalnych złożonych współrzędnych wokół punktu x ∈ X, wówczas złożona przestrzeń 

styczna  przyjmuje podstawę 

 

Daje to rozkład  

 

które jest nieodłączne, ponieważ X ma złożoną strukturę, dzięki czemu funkcje przejścia są 

holomorficzne i nie mieszają wektorów z  W konsekwencji mamy rozkład 

 gdzie  

. Elementy w Ωp,qX są nazywane formami różniczkowymi typu (p, q) i mogą być lokalnie 

zapisywane jako 

 

Kompozycje  

 

definiują operatory różniczkowe  takie, że  

 

(zauważ, że warunek Cauchy'ego-Riemanna można zapisać jako ). 

3. Kohomologia Dolbeault 

Inną ciekawą teorią kohomologii, którą można rozważyć, jest kohomologia Dolbeault 

,związana ze złożoną rozmaitością X. Niech Ωp, q oznacza wiązkę w formie typu (p, q) na X. 

Operator Dolbeault (lub Cauchy’ego-Riemanna)  kwadratów do zera. 

Dlatego para  jest dla każdego p ≥ 0 złożonością kohomologiczną. Jej grupy 



kohomologiczne są oznaczone przez  i nazywane są grupami kohomologii Dolbeault 

z X. Mamy dla tej teorii analogię  Lemtu Poincare, który jest czasami nazywany -Lematem 

Poincare (lub Lematem Dolbeault lub Grothendieck). 

Twierdzenie 5.1. Niech Δ będzie być polycylindrem w ℂn. (to jest iloczyn kartezjańskim dysku 

w ℂ). Wtedy    

Dowód. Jądro morfizmu  to snop holomorficznych p-form. Dlatego kompleks 

Dolbeault snopów Ωp,• jest rozdzielczością Ωp, tj. dla wszystkich p = 0,. . . , n (gdzie n = dimC X), 

sekwencja snop 0 

 

jest dokładny. Co więcej, snopy Ωp,q są wdoskonałe (są to C∞
X moduły). Następnie, dokładnie 

tak, jak dowodzi twierdzenia de Rhama (Twierdzenie 3.3.14), uzyskuje się twierdzenie 

Dolbeault: 

Twierdzenie 5.2. Niech X będzie złożoną rozmaitością. Dla wszystkich p, q ≥ 0, kohomologia 

grup H       są izomorficzne. 

4. Holomorficzne wiązki wektorowe 

4.1. Podstawowe definicje. Wiązki holomorficzne wektora na zespolonym kolektorze X są 

zdefiniowane w ten sam sposób, co gładkie złożone paczki wektorowe, ale wymagające, aby 

wszystkie te odwzorowania były holomorficzne. 

Definicja 5.1. Złożona rozmaitość E jest holomorficzną wiązką wektorów rzędu n na X, jeśli 

istnieje 

(i) otwarte pokrycie {Uα} z X  

(ii) odwzorowanie holomorficzne π : E → X 

(iii) odwzorowania holomorficzne ψα : π-1 (Uα) → Uα × ℂn 

takie, że 

(i) π = pr1 ◦ ψα, gdzie = pr1 jest rzutem na pierwszy współczynnik Uα × ℂn; 

(ii) dla wszystkich p ∈ Uα ∩ Uβ, odwzorowanie 

 

 jest liniowym izomorfizmem. 

Wiązki wektorowe rzędu 1 nazywane są wiązkami liniowymi. Dzięki danym definiującym 

holomorficzną wiązkę wektorową możemy tworzyć odwzorowania holomorficzne 



 

podane przez  

 

Te odwzorowania spełniają warunki kocyklu  

 

 Zbiór {Uα, ψα } jest trywializacją E. Dla każdego x ∈ X, podzbiór Ex = π-1(x) ⊂ E nazywa się 

włóknem E ponad x. Poprzez trywializację wokół x, Ex otrzymuje strukturę przestrzeni 

wektorowej, która jest faktycznie niezależna od trywializacji. Morfizm między dwoma 

wiązkami wektorami E, F nad X jest holomorficznym odwzorowaniem f: E→ F takie, że na każde 

x  ∈ X ma  f (Ex) ⊂ Fx i takie, że wynikowe odwzorowanie fx: Ex → Fx jest liniowy. Jeśli f jest 

biholomorfizmem, mówi się, że jest izomorfizmem wiązek wektorowych, a E i F są 

izomorficzne. Holomorficzna część E nad otwartym podzbiorem U⊂ X jest holomorficzną mapą 

s: U→E takie, że π ◦ s = Id. W odniesieniu do wcześniej wprowadzonej notacji, odwzorowania 

 

gdzie {ei} jest kanoniczną podstawą ℂn, są sekcjami E nad Uα. Niech E(Uα) oznacza zbiór 

przekrojów E na Uα  ,jest to wolny moduł nad funkcją 𝒪(Uα) funkcji holomorficznych na Uα, a 

jego podzbiór {s(α)i}i=1,...,n jest podstawą. Na przecięciu Uα ∩ Uβ ma relację  

 

Ćwiczenie 5.2. Wykaż, że dwie trywializacje są równoważne (tj. opisują izomorficzne wiązki), 

jeśli istnieją odwzorowania holomorficzne λα : Uα → Gl (n, ℂ) taki, że  

 

Ćwiczenie 5.3. Wykaż regułę, że do dowolnego otwartego podzbioru U ⊂ X przypisuje O∞
X (U) 

- moduł przekrojów holomorficznej wiązki wektorowej E definiujące snop ℰ (który w 

rzeczywistości jest to zbiór 𝒪X-modułów). Jeśli E jest holomorficzną (lub gładkim kompleksem) 

wiązką wektorową , z funkcjami przejściowymi gαβ, a następnie mapy  

 

(gdzie T oznacza transpozycję) definiuje inną wiązkę wektorów, zwaną wiązką podwójnego 

wektora do E, i oznaczoną przez E*. Sekcje E* może być sparowany z sekcjami E (lub działać), 

dając holomorficzne (gładkie wartości zespolone) w (otwarte zbiory) X.  



Przykład 5.4. Przestrzeń E = X × ℂn, z rzutem na pierwszy czynnik, jest oczywiście holomorficzną 

wiązką wektorową, zwany trywialną wiązką wektorów o randze n. Powinieneś oznaczać taką 

wiązkę  przez (w szczególności  oznacza trwyialną linię wiązek). Holomorficzna wiązka 

wektorowa jest uważane za trywialne, a gdy jest izomorficzne z . Każda holomorficzna 

wiązka wektorowa ma oczywistą strukturę gładkiego złożonego wektora. Holomorficzna 

wiązka wektorowa może być trywialny w postaci gładkiego pakietu, a nie trywialny jak 

holomorficzny pakiet. (W następnych częściach nauczymy się technik homologicznych, które 

można wykorzystać do radzenia sobie w takich sytuacjach). 

Przykład 5.5. (Wiązka styczna i kostyczna) Jeśli X jest złożoną rozmaitością, "część 

holomorficzna" T’X złożonego pakietu stycznego jest wiązką wektorową holomorficzną, 

którego ranga równa się złożonemu wymiarowi X. Biorąc pod uwagę holomorficzny atlas dla 

X, lokalnie zdefiniowane holomorficzne pola wektorowe  zapewnia 

holomorficzną trywializację X, tak, że funkcje przejścia T’X są macierzami jacobiańskimi  funkcji 

przejściowych X. Podwójny T’X jest holomorficzną wiązką kostnyczną X. 

Przykład 5.6. (Tautologiczne wiązki) Niech (w1, ..., wn + 1) będą jednorodnymi współrzędnymi 

w ℙn. Jeśli do dowolnego p ∈ ℙn (który jest linią w ℂn+1) kojarzymy tę linię aby uzyskać pakiet 

wiązkę liniową, tautologiczną wiązkę liniową  L z ℙn. Aby być bardziej konkretnym, wykażmy 

trywializację dla L i powiązane funkcje przejścia. Jeśli {Ui} jest standardowym pokryciem ℙn a 

p ∈ Ui, a następnie wi może być użyty do parametryzacji punktów w linii p. Więc jeśli p ma 

homogeniczne współrzędne (w0, ..., wn), możemy zdefiniować , jeśli 

. Funkcja przejścia to wtedy gik = wi / wk. Podwójna wiązka  H = 

L* działa na L, dzięki czemu jego włókno przy p = π(u), u ∈ ℂn+1 można uznać za przestrzeń 

liniowych funkcjonałów na linii ℂu ≡ Lp, tj. jako hiperpłaszczyzny w ℂn+1. Stąd H nazywa się 

wiązką hiperpłaszczyzny. Często L jest oznaczane jako 𝒪(-1), a H jest oznaczone jako 𝒪(1) - 

przyczyna tego zapisu będzie jasna w Części 6. W ten sam sposób definiujemy tautologiczny 

pakiet na odmianie Grassmann Gk,n; ma rangę k.  

Ćwiczenie 5.7. Wykaż, że elementy podstawowej przestrzeni wektorowej globalnych 

przekrojów L można zidentyfikować jako współrzędne homogeniczne, tak aby dimH0(ℙn, L) = 

n + 1. Pokaż, że globalne przekroje H można zidentyfikować za pomocą wielomianów liniowych 

w jednorodnych współrzędnych. Stąd globalne sekcje Hr są homogenicznymi wielomianami 

rzędu r w jednorodnych współrzędnych. 

4.2. Więcej konstrukcji. Dodatkowe operacje, które można wykonać na wiązce wektorów są 

ponownie łatwe do opisania pod względem funkcji przejścia. 

(1) Biorąc pod uwagę dwie wiązki wektorowe E1 i E2, o rangach r1 i r2, ich bezpośrednia suma 

E1⊕ E2 jest wiązką wektorów r1 + r2, których funkcje przejścia mają formę macierz bloków  

 



(2) Możemy również zdefiniować iloczyn tensorowy E1 ⊗ E2, który ma rangę r1r2 i ma funkcje 

przejścia  . Oznacza to, że: zakładamy, że E1 i E2 trywializują na tym samym pokryciu 

{Uα}, Warunek, który zawsze możemy spotkać, i że w danym trywializowaniu, E1 i E2 mają 

lokalne podstawy sekcji {s(α)i} oraz {t(α)k}. Następnie E1 ⊗ E2, ma lokalne podstawy sekcji {s(α)i 

⊗ t(α)k}, a odpowiednie funkcje przejścia są określone przez 

 

W szczególności ilocyn tensorowym wiązek liniowych jest wiązką liniową. Jeśli L jest wiązką 

liniową, zapiszemy Ln dla L⊗ · · · ⊗L (n czynniki). Jeśli L jest tautologiczną wiązką liniową w 

przestrzeni rzutowej, często pisze się Ln = 𝒪(-n), i podobnie Hn = 𝒪(n) (zauważ że 𝒪(-n)* = 𝒪 

(n)). 

(3) Jeśli E jest wiązką wektorową z funkcjami przejściowymi gαβ, definiujemy jego wyznacznik 

det E jako pakiet linii, którego funkcjami przejścia są funkcje det gαβ . Wiązka wyznacznika 

holomorficznej wiązki stycznej do złożonej rozmaitości nazywa się kanoniczną wiązka K. 

Ćwiczenie 5.8. Pokaż, że kanoniczna wiązka przestrzeni rzutowej ℙn jest izomorficzna do 𝒪(-n 

- 1).  

Przykład 5.9. Niech π : ℂn+1 - {0} → ℙn będzie zwykłą projekcją, a niech (w1, ..., wn + 1) będzie 

jednorodnymi współrzędnymi w ℙn. Przestrzenie styczne do ℙn są generowane przez wektory

 a te są przedmiotem relacji 

. 

Jeśli  ℓ  jest funkcją liniową na ℂn+1, pole wektorowe  

 

 (i jest stałe) spełnia v(λw) =λv(w), a zatem schodzi do ℙn. Można wtedy zdefiniować 

odwzorowanie  

 

(przypominam, że sekcje H można uważać za funkcjonały liniowe na jednorodnych 

współrzędnych). Odwzorowanie E jest wyraźnie suriektywna. Jądro jest generowane przez 

sekcję σ1(w) = wi, i = 1,. . . , n + 1; zauważ, że to jest obraz odwzorowania  



 

Morfizm  można uznać za morfizm snopów , drugi 

snop będący stycznym snopem ℙn, tj. snop zarodków holomorficznych pól wektorowych na 

ℙn. a drugi ma dokładną sekwencję  

 

nazwano sekwencją Eulera. 

5. Klasa Cherna i  wiązka prostych 

5.1. Klasy Cherna i klasy holomorficznych wiązek prostych. Niech X to złożona rozmaitość. 

Definiujemy Pic (X) (grupę Picarda z X) jako zbiór holomorficznych wiązek prostych na 

izomorfizmie X modulo. Struktura grupy Pic (X) jest indukowana przez iloczyn tensorowy 

wiązek prostych L⊗L’w szczególności jeden ma  (myśl o nim w kategoriach 

funkcji przejściowych - tutaj  oznacza trywialną wiązkę prostych, której klasa [ ] jest 

tożsamością w Pic (X)), tak że klasa [L*] Jest odwrotnością w Pic (X) klasy [L]. Niech 𝒪 oznacza 

snop funkcji holomorficznych na X a 𝒪* podsnop znikąd zanikający holomorficznymi funkcjami. 

Jeśli L ≃ L’, to funkcja przejścia gαβ , g’αβ z dwóch wiązek w odniesieniu do pokrycia {Uα} X 

oznaczają 2-kocykle 𝒪*  i spełniają  

 

tak, że ma oznaczenie Pic(X) ≃ H1(X, 𝒪*). Długa sekwencja kohomologiczna powiązana z 

dokładnym ciągiem  

 

(gdzie exp f = e2πif) zawiera segment  

 

gdzie δ jest połączonym morfizmem. Biorąc pod uwagę wiązkę prostych L, element  

 

jest pierwszą klasą Chern.1 L. Fakt, że δ jest to morfizm grupowy oznacza ,że  

 

Ogólnie rzecz biorąc, morfizm δ nie jest ani iniekcją , ani surjekcją, więc  

(i) pierwsza klasa Chern nie klasyfikuje holomorficznych wiązek prostych na X; grupa  



 

klasyfikuje wiązki prostych mające tę samą pierwszą klasę Cherna.  

(ii) nie każdy element w H2(X, ℤ) jest pierwszą klasą Chern z holomorficznej wiązki prostej. 

Obraz c1 to podgrupa NS(X) H2(X, ℤ), zwana grupą Nérona-Severi X. 

Ćwiczenie 5.1. Pokaż, że wszystkie wiązki prostych w ℂn są trywialne. 

 Ćwiczenie 5.2. Pokaż, że istnieją nietrywialne holomorficzne wiązki prostych, które są 

trywialne, jak gładkie złożone wiązki prostych.   

Zauważ, że gdy X jest zwarta, sekwencja  

 

jest dokładna, tak że Pic0(X) = H1(X, 𝒪) / H1(X, ℤ). Jeśli dodatkowo dim X = 1, mamy H2(X, 𝒪) = 

0, tak więc każdy element w H2(X, ℤ) jest pierwszą klasą Cherna z holomorficznej wiązki 

prostych. Z definicji łączenia morfizmu możemy wywnioskować jawną formułę dla kocyklu 

Čecha reprezentującego c1(L) w odniesieniu do pokrywy {Uα}:  

 

 Z tego można łatwo udowodnić, że jeśli f: X → Y jest holomorficznym odwzorowaniem, a L 

jest wiązką prostych na Y, a następnie  

 

5.2. Gładkie wiązki prostych. Pierwsza klasa Cherna może być równie dobrze zdefiniowana 

dla gładkich złożonych wiązek prostych. W tym przypadku uważamy, że snop 𝒞 o złożonej 

wartości funkcji gładkich na  rozmaitościach różniczkowalnych X, a także na podsnopie 𝒞* 

znikąd zanikające funkcje tego typu. Zbiór klas izomorfizmu gładkich złożonych wiązek 

prostych jest identyfikowany z kohomologiczna grupą H1(X,𝒞*). Jednak teraz snop 𝒞 jest 

acykliczny, więc morfizm przeszkody δ ustanawia izomorfizm H1(X, 𝒞*) ≃ H2(X, ℤ). Pierwsza 

klasa Cherna wiązki prostych  L jest ponownie zdefiniowana jako c1(L) = c1([L’]), ale teraz c1(L) 

klasyfikuje wiązkę (tj. L≃ L’ wtedy i tylko wtedy, gdy c1(L) = c1(L’)). 

Ćwiczenie 5.3. (Raczej pedantyczne, szczerze mówiąc ...) Wykaż, że jeśli X jest złożoną 

rozmaitością , a L jest holomorficzną wiązką prostych, pierwsze klasy Cherna  L uważane za 

zbieżne holomorficzne lub gładkie złożone wiązki prostych. (Podpowiedź: zacznij od włączenia 

𝒪 ↪ 𝒞, napisz z niego diagram dokładnych ciągów i przenieś go do kohomologii ...) 

6. Klasy Cherna wiązek wektorowych 

W tej sekcji definiujemy wyższe klasy Chern dla złożonych wiązek wektorowych o dowolnej 

randze. Ponieważ klasy Chern wiązki wektorowej będą zależeć tylko od jego gładkiej struktury, 

możemy rozważyć gładką złożoną wiązkę wektorową E na różniczkowalnej rozmaitości X. 



Jesteśmy już w stanie zdefiniować pierwszą klasę Cherna c1(L) wiązki prostych L i wiemy, że 

c1(L) H2(X, ∈ ℤ). Postępujemy w dwóch krokach: 

(1) najpierw definiujemy klasy Cherna wiązek wektorowych, które są bezpośrednimi sumami 

wiązek liniowych; 

(2), a następnie pokażemy , że za pomocą operacji zwanej podstawową zmianą kohomologii 

zawsze możemy ograniczyć obliczanie klas Cherna do poprzedniej sytuacji. 

Krok 1. Niech σi, i = 1. . . k, oznacza funkcję symetryczną rzędu i w k argumentach k. Ponieważ 

funkcje te są wielomianami o współczynnikach całkowitych, można je traktować jako funkcje 

na pierścieniu kohomologicznym H•(X, ℤ). W szczególności, jeśli α1,. . . αi są klasami w H2(X, ℤ), 

mamy σi (α1,. . . αk) ∈ H2i(X, ℤ).  

Jeśli E = L1⊕ · · ·⊕ Lk, gdzie Li są wiązkami liniowymi, dla i = 1 ... k definiujemy i-tą klasę Cherna 

z E jako  

 

Ustawiamy także c0(E) = 1; identyfikując H0(X, ℤ) z ℤ  (zakładając, że X jest spójne) możemy 

myśleć, że c0(E) ∈ H0(X, ℤ). 

Krok 2 polega na następującym wyniku (czasami nazywanym zasadą podziału), którego tutaj 

nie udowodniono.  

Twierdzenie 5.1. Niech E będzie złożoną wiązką wektorową na różniczkowalnej rozmaitości X. 

Istnieje różniczkowalne odwzorowanie f: Y → X, gdzie Y jest różniczkowalną rozmaitością, 

takim, że 

(1) pakiet wycofywania f* E jest bezpośrednią sumą wiązek linii; 

(2) morfizm f#: H•(X, ℤ) → H•(Y, ℤ) jest iniektywny; 

(3) Klasy Cherna ci (f*E) leżą na obrazie morfizmu f#. 

Definicja 5.2. i-ta klasa Cherna ci(E) E klasy E jest unikalną klasą H2i(X, ℤ) taką, że f# (ci(E)) = 

ci(f*E). Definiujemy również całkowitą klasę Chern dla E jako  

 

Główne własnościi klas Cherna są następujące. 

(1) Jeśli dwie wiązki wektorów na X są izomorficzne, ich klasy Cherna pokrywają się. 

(2) Funcktorialność : if f: Y → X jest różniczkowalnym odwzorowaniem różniczkowalnych 

rozmaitości, a E to złożona  wiązka wektorowa na X, a następnie  

 

(3) Wzór iloczynu Whitney: jeśli E, F są złożonymi wiązkami wektorów na X, to  



 

(4) Normalizacja: zidentyfikuj grupę kohomologiczną H2(ℙn,ℤ) z ℤ identyfikując klasę 

hiperpłaszczyzny H z 1 2∈   ℤ. Wtedy c1(H) = 1. 

Te właściwości charakteryzują w wyjątkowy sposób klasy Cherna. Zauważ, że, ze względu na 

zasadę dzielenia wystarczy udowodnić właściwości (1), (2), (3) kiedy E i F są wiązkami linii. 

Wtedy (1) i (2) są już znane, a (3) wynika z elementarne właściwości funkcji symetrycznych. 

Czytelnik może łatwo sprawdzić, że wszystkie klasy Chern (ale dla c0, oczywiście) z trywialnego 

pakietu wektorowego znikają. Zatem klasy Cherna w pewnym sensie mierzą skręcenie wiązki. 

Należy zauważyć, że nawet w przypadku gładkim, klasy Cherna na ogół nie klasyfikują wiązek 

wektorowych, nawet jako gładkie wiązki (to znaczy, ogólnie rzecz biorąc, c(E) = c(F) nie 

implikuje E ≃ F). Jednak w niektórych szczególnych przypadkach może się to zdarzyć. 

Ćwiczenie 5.3. Wykaż, że dla każdej wiązki wektorowej E ma się c1(E) = c1(det E). 

 

7. Dwoistość Kodaira-Serre’a 

W tej sekcji przedstawiamy dualizm Kodaira-Serre’a, który będzie jednym z głównych narzędzi 

w naszym badaniu krzywych algebraicznych. Aby rozpocząć od prostej sytuacji, zbadajmy 

analogiczny wynik w teorii de Rhama. Niech X będzie różniczkowalną rozmaitością. Ponieważ  

iloczyn  zewnętrzny dwóch zamkniętych formularzy jest formą zamkniętą, można zdefiniować 

odwzorowanie dwuliniową 

 

Jak już wiemy, za pośrednictwem izomorfizmu Čecha-de-Rhama ten iloczyn można 

zidentyfikować za pomocą iloczynu sumy zbiorów. Jeśli X jest zwarty i zorientowane, przez 

kompozycję z odwzorowaniem  

 

 gdzie n = dim X, otrzymujemy parowanie  

 

, co łatwo można uznać za niedegenerowane. Zatem mamy izomorfizm  

 

 (jest to forma dualizmu Poincar'e). Jeśli X jest n-wymiarową kompaktową złożoną 

rozmaitością, w taki sam sposób uzyskujemy niedegenerowane parowanie między grupami 

kohomologii Dolbeault  



 

a dualność  

 

Ćwiczenie 5.1. (1) Niech E będzie holomorficzną wiązką wektorów na złożonej rozmaitości X, 

oznacz przez ℰ snop jej holomorficznych przekrojów, a przez ℰ∞  snop jego gładkich 

przekrojów. Pokaż (używając lokalnej trywializacji i udowodnienia, że wynik jest niezależny od 

trywializacji), że można zdefiniować morfizm ℂ −liniowego snopa  

 

zgodnie z zasadą Leibniza  

 

dla s dla s ∈ ℰ∞(U), f ∈ 𝐶∞(U). 

(2) Pokaż, że  określa dokładną sekwencję snopów  

 

Tutaj Ωp jest snopem holomorficznych p-form. W szczególności 

 . 

(3) Przyjmując sekcje globalne w (5.7) i biorąc koholomologię wynikową (w ogólności) nie 

dokładnego ciągu, definiuje się grupy kohomologii Dolbeault ze współczynnikami w E, 

oznaczonymi . Użyj tego samego argumentu, co w dowodzie twierdzenia de 

Rham'a, aby udowodnić izomorfizm 

 

Łącząc parowanie (5.5) z działaniem sekcji E*na sekcjach E uzyskujemy niespokrewnione 

parowanie 

 

a zatem dwoistość  

 

Korzystając z izomorfizmu (5.8) możemy wyrazić ten dualizm w postaci  



 

To jest dualizm Kodaira-Serre’a. W szczególności dla q = 0 otrzymujemy (oznaczając K = Ωn = 

et T* X, kanoniczną wiązkę X)  

 

Zwykle nazywa się to dualizmem Serre’a. 

8.Koneksje 

W tej sekcji podajemy podstawowe definicje i szkicujemy główne właściwości koneksji. 

Koncepcja koneksji zapewnia prawidłowe pojęcie operatora różniczkowego w celu 

różniczkowania sekcji wiązki wektorowej. 

8.1. Podstawowe definicje. Niech E złożony, w ogólności gładka, wiązka wektorowa na 

różniczkowalnej rozmaitości X. Będziemy oznaczać przez ℰ snop sekcji E i przez Ω1
X snop 

różniczkowych 1-form na X. Koneksja to morfizm snopa 

 

 spełniający regułę Leibniza 

 

dla każdej sekcji s z E i każdej funkcji f na X (lub na otwartym podzbiorze). Reguła Leibniza 

pokazuje również, że 𝛻 jest ℂ -liniowy. Połączenie 𝛻 można wykonać na wszystkich snopów 

, w ten sposób uzyskując morfizm 

 

puszczając  

 

Jeśli {Uα} to pokrycie X, nad którą E trywializuje, możemy wybrać na dowolnym Uα zestaw {sα} 

sekcji podstawowych ℰ(Uα) (zauważ, że jest to zbiór r sekcji, z r = rkE). Ponad tymi podstawami 

połączenie 𝛻 jest lokalnie reprezentowane przez różniczkowe formy 1-wymiarowe ωα 

 

Każdy ωα jest macierzą r × r 1-form. The ωα Są nazywane koneksjami 1-form.  

Ćwiczenie 5.1. Wykaż, że jeśli gαβ oznacza funkcje przejściowe E w odniesieniu do wybranych 

lokalnych sekcji bazowych (tj. sα = gαβsβ), formuła transformacji dla 1-form połączenia wynosi  



 

Koneksja to nie jest morfizmem tensorialnym, lecz spełnia zasadę Leibniza; jak w 

konsekwencji, właściwości transformacyjne połączeń 1-formy są niejednorodne i zawierają 

wyraz afiniczny. 

Ćwiczenie 5.2. Wykazać, że jeśli E i F są wiązkami wektorów, z koneksjami   𝛻1 i  𝛻2, wówczas 

reguła  

 

(minimalne sprzężenie) definiuje połączenie na pakiecie E⨂F (tutaj s i t to odpowiednio sekcje 

E i F).  

Ćwiczenie 5.3. Wykaż, że E jest wiązką wektorową z koneksją   𝛻, reguła  

 

określa koneksję w podwójnej wiązce E* (tutaj τ, s to sekcje E* i E, odpowiednio, a <,> oznacza 

parowanie między sekcjami E* i E).  

Jest to łatwe ćwiczenie, które zostawiamy czytelnikowi, aby sprawdzić, czy kwadrat koneksji  

  

jest f-liniowy, tzn. spełnia właściwość  

 

 dla każdej funkcji f na X. Innymi słowy, 𝛻2 jest endomorfizmem wiązki E ze współczynnikami 

w 2-form, a mianowicie globalne sekcja wiązki  Ω2
X ⨂End(E). Nazywa się to zakrzywieniem 

koneksji  𝛻, i oznaczmy to przez Θ.  Na podstawie lokalnych sekcji sα jest reprezentowany przez 

krzywizny 2-formy Θα zdefiniowane przez 

 

 Ćwiczenie 5.4. Wykazać, że  krzywizny 2-formy mogą być wyrażone w kategoriach 

koneksji 1-formy przez równanie (równanie struktury Cartana) 

 

Ćwiczenie 5.5. Wykaż, że formuła transformacji dla  krzywizny 2-formy to 

 



Ze względu na tensoryczny charakter morfizmu krzywizny, krzywe 2-formy są zgodne z 

homogeniczną zasadą transformacji, bez afinicznego wyrazu. Ponieważ jesteśmy w stanie 

indukować połączenia na tensorowych iloczynach wiązek wektorowych (i również w 

bezpośrednich sumach, w oczywisty sposób), a także w podwójnej wiązce, którą możemy 

wywołać połączenia na różnych pakietach powiązanych z danymi wiązkami wektorów z 

połączeniami, i w ten sposób różnicować ich sekcje. Wynik z tego takie różniczkowania  jest 

nazywane kowariantową różniczką sekcji. W szczególności, biorąc pod uwagę pakiet 

wektorowy E z koneksją ∇ , możemy rożniczkować jego krzywiznę jako sekcję  

Twierdzenie 5.6. (Tożsamość Bianchiego) Kowariantową różniczkę krzywizny koneksji to zero, 

∇Θ = 0. 

Dowód. Proste obliczenie pokazuje, że lokalnie ∇Θ jest reprezentowany przez 3-formy 

wartości macierzy 

 

Przez podłączenie równania struktury (5.10) otrzymujemy∇Θ = 0 

8.2. Połączenia i struktury holomorficzne. Jeśli X jest złożoną rozmaitością, a E i C∞  złożoną 

wiązką wektorową z koneksją ∇, możemy podzielić go na jego części (1,0) i (0,1), ∇’ i ∇’’, 

zgodnie z podziałem . 

Analogicznie, krzywizna dzieli się na części (2,0), (1,1) i (0,2), 

 

Oczywiście mamy  

 

W szczególności ∇’’ to morfizm . Jeśli Θ0,2 = 0, 

wówczas∇’’ jest różniczkowalna  dla kompleksu . Ten sam warunek oznacza, że jądro 

odwzorowania  

 

ma wystarczająco dużo przekrojów, aby stanowić snop przekrojów holomorficznej wiązki 

wektorów.  

Twierdzenie 5.7. Jeżeli Θ0,2 = 0, wtedy C∞ wiązki wektorowej E  przyjmuje unikalną strukturę 

holomorficzną, tak że odpowiedni snop sekcji holomorficznych jest izomorficzny z jądrem 

operatora (5.11). Ponadto, w tym izomorfizmie operator (5.11) zgadza się z operatorem   

określonym w Ćwiczeniu 5.1.  



I odwrotnie, jeśli E jest holomoficzną wiązką wektora, mówi się, że połączenie ∇ na E jest 

zgodne z holomorficzną strukturą E, jeśli  

 8.3. Wiązki hermitowskie. Metryka hermitowska h złożonej wiązki wektorowej E jest globalna  

sekcja  które po ograniczeniu do włókien daje postać hermitowską na nich (bardziej 

nieformalnie, jest to płynnie różne przypisywanie struktur hermitiańskich  na włóknach E). Na 

poziomie lokalnym sekcji {sα}, z E, h jest reprezentowana przez macierze hα funkcji na Uα które, 

gdy są oceniane w dowolnym punkcie Uα , są hermitowskie i dodatnio określone. Bazę lokalną 

uważa się za jednolitą, jeśli odpowiadająca jej macierz h jest macierzą tożsamości. Para (E, h) 

utworzona przez holomorficzny pakiet wektorowy o metryce hermitowskiej nazywana jest 

wiązką hermitowską. Mówi się, że połączenie ∇ na E jest metryczne w odniesieniu do h, jeśli 

dla każdej pary s, t odcinków E  ma 

 

Pod względem form połączeń i macierzy reprezentujących h ten warunek odcytujemy 

 

gdzie ~ oznacza transpozycję a  ¯dokładne sprzężenie złożone (ale brak transpozycji, tj. nie jest 

to koniugacja hermitowska). To równanie implikuje od razu, że na jednolitej ramce, formy 

połączenia są macierzami skośno-hermityjskimi.  

Twierdzenie 5.8. Biorąc pod uwagę wiązankę hermitowską (E, h), istnieje unikalne koneksje  ∇  

na E, które jest metryczne w odniesieniu do h i jest zgodne z holomorficzną strukturą E.  

Dowód. Jeśli używamy holomoficznych lokalnych baz sekcji, formularze połączeń są typu (1,0). 

Następnie otrzymuje się równanie (5,12) 

 

a te równania pokazują wyjątkowość. Jeśli chodzi o istnienie, można łatwo sprawdzić, czy 

formy koneksji zdefiniowane w równaniu (5.13) spełniają warunek (5.9) i dlatego definiują 

połączenie koneksję na E. Jest to metryka  h i zgodna z holomorficzną strukturą E przez 

konstrukcję. 

Przykład 5.9. (Klasy Cherna i teoria Maxwella) Klasy Cherna złożonych wiązek wektorowych E 

można obliczyć w kategoriach połączenia na E za pomocą tak zwanego twierdzenia o 

reprezentacji Cherna-Weila. Omówmy prostą sytuację. Niech L będzie złożoną wiązką prostych  

na gładkiej 2-wymiarowej różnorodności X, wyposażonym w koneksję, i niech F będzie 

krzywizną połączenia. F można uznać za 2-forme na X. W tym przypadku twierdzenie Cherna-

Weil stwierdza, że  

 



gdzie uważamy c1(L) jako liczbę całkowitą za pośrednictwem izomorfizmu H2(X, ℤ)   ≃    ℤ 

podana przez całkowanie przez X. Zauważ, że klasa F w klasie Chern jest niezależna od 

połączenia, które wybraliśmy, jeśli takie być musi. Alternatywnie, zauważamy, że postać F o 

wartościach zespolonych jest zamknięta (tożsamość Bianchiego), a zatem wyodrębnia klasę 

[F] w skompleksowanej grupie de Rhama , klasa i/2π  [F] jest 

rzeczywiście realny, i ma równość  

 

w H2
DR(X). Jeśli weźmiemy pod uwagę statyczne, sferycznie symetryczne pole magnetyczne w 

ℝ3, rozwiązując równania Maxwella, znajdziemy rozwiązanie, które jest osobliwe u źródła. Jeśli 

nie uwzględnimy zależności od promienia, potencjał wektorowy definiuje połączenie na 

wiązce L zdefiniowanej na S2, która jest rozpięta przez współrzędne kątowe sferyczne. Fakt, że 

klasa C dla L, jaką podaje (5.14) może przyjmować tylko wartości całkowite, jest znana w fizyce 

jako kwantyzacja monopolu Diraca 

6.Dzielniki 

Dzielniki są potężnym narzędziem do badania złożonych rozmaitości. Zaczniemy od przypadku 

jednowymiarowego. Pojęcie zostanie później uogólnione na wielowymiarowe rozmazy. 

1. Dzielniki na powierzchni Riemanna 

Niech S będzie powierzchnią Riemanna (złożona rozmaitość o wymiarze 1). Dzielnik D na S jest 

lokalnie skończoną formalną liniową kombinacją punktów S o współczynnikach całkowitych, 

 

gdzie "lokalnie skończony" oznacza, że każdy punkt p w S ma otoczenie, które zawiera tylko 

skończoną liczbę pi. Jeśli S jest zwarte, oznacza to, że liczba punktów jest skończona. Mówimy, 

że dzielnik D jest skuteczny, jeśli ai ≥  0 dla wszystkich i. Napiszemy wtedy D ≥ 0. Zbiór 

wszystkich dzielników S tworzy grupę abelową, oznaczoną przez Div (S). Niech f funkcja 

holomorficzna zdefiniowana w sąsiedztwie p, i niech z będzie lokalną współrzędną wokół p. 

Istnieje unikalna nieujemna liczba całkowita a i funkcja holomorficzna h taka, że  

f(z) = (z - z (p))ah(z)  

i h(p) ≠ 0.  

Definiujemy  

ordp f = a.  

Zwróć uwagę, że  

 



Jeśli f jest funkcją meromorficzną, która w sąsiedztwie p może być zapisana jako f = g/h, z 

holomorfią g i h, definiujemy  

ordpf = ordpg - ordph.  

Mówimy, że f ma zero porządku a przy p, jeśli ordpf = a > 0 (wtedy f jest holomorficzne w 

sąsiedztwie p), i że ma biegun porządku a jeśli ordpf = -a < 0. Z każda funkcją meromorficzną f 

możemy kojarzyć dzielnik  

 

jeśli f = g/h, gdy g i h są względnie pierwsze, to (f) = (g) - (h). 

1.1. Snop-teoretyczny opis dzielników. Grupę dzielników Div można opisać w terminach snop-

teoretycznych w następujący sposób. Let ℳ* będzie snopem meromorficznej funkcji, które 

nie są identycznie zerowe. Mamy dokładny ciąg  

 

snopów grup abelowych (zwróć uwagę, że struktura grupy jest multiplikatywna). 

Twierdzenie 6.1. Istnieje izomorfizm grupy Div (S) "≃ H0(S, ℳ* / 𝒪*).  

Dowód. Biorąc pod uwagę 𝔘 = {Uα} X, mamy przemienny schemat dokładnych ciągów 

 

gdzoe H1(Uα, 𝒪*) = 0, ponieważ Uα ≃ ℂ holomorficznie" (tutaj δ oznacza operator 

kohomologiczny Čecha). Ten diagram pokazuje, że globalna sekcja  

może być reprezentowana przez 0-kołańcuch  zależne od 

warunku , tak że ordpfα nie zależy od α, a liczba ordp jest dobrze 

zdefiniowana. Ustawiamy . I odwrotnie, biorąc pod uwagę , 

możemy wybrać otwarte pokrycie {Uα} Taką, że każde Uα zawiera co najwyżej jeden pi, a 

funkcje giα ∈ 𝒪(Uα) Takie, że to giα ma rząd zero jednego przy pi, jeśli pi ∈ Uα. Ustawiamy  



 

Wtedy , tak że {fα} Określa globalny przekrój ℳ* / 𝒪*. Dwie 

konstrukcje są odwrotnością drugiej, tak że ustanawiają izomorfizm zbiorów. To, że jest to 

również homomorfizm grupowy, wynika ze wzoru (6.1), który obejmuje także funkcje 

meromorficzne. 

1.2. Odpowiedniość między dzielnikami a wiązkami linii. Niech D ∈ Div (S) i niech { Uα } będzie 

otwartym pokryciem S z funkcjami meromorficznymi {fα}, które definiują dzielnik, zgodnie z 

Propozycją 6.1. Wtedy funkcje  

 

oczywiście spełniają warunki kocyklu i definiują wiązkę linii, którą oznaczamy jako [D]. Zbiór 

linii [D] w niezależnym, aż do izomorfizmie, zbiorze definiującego funkcje D ; jeśli {f’α } to 

kolejny zbiór, a następnie ordpi fα = ordpi f’α , aby funkcje hα = fα/f’α są holomorficzne i nigdzie 

zanikające, i  

 

 więc funkcje przejścia gαβ definiuje wiązkę linii izomorficznych. Jeśli D = D(1) + D(2) wtedy  fα = 

f(1)
α f(2)

α przez równanie (6.1), aby [D(1) + D(2)] = [D(1)] ⊗ [D(2)], i  ma homomorfizm Div (S) → 

Pic(S). Proponujemy teraz opis snop-teoretyczny tego homomorfizmu. Niech f = {fα} ∈ H0 (S, 

ℳ*); ustawmy fα = gα / hα ?, z gα,hα ∈ 𝒪(Uα) względnie pierwsze. Mamy (f) = (g) - (h), z (g) i (h) 

efektywnymi dzielnikami. Wiązka linii [(f)] ma funkcję przejścia  

 

(ponieważ f jest kocyklem Čecha), więc , tj. [(f)] jest trywialną wiązką linii. I 

odwrotnie, niech D będzie dzielnikiem takim, że  funkcje przejścia [D] mają postać 

 

Niech {fα} jest funkcjami meromorficznymi, które definiują D, tak że ma się również gαβ = fα/fβ,  

i 

 

dlatego iloraz fα/hα określ globalną niezerową funkcję meromorficzną, a mianowicie: 



Twierdzenie 6.2. Wiązka linii powiązana z dzielnikiem D jest trywialna wtedy i tylko wtedy, gdy 

D jest dzielnikiem globalnej funkcji meromorficznej.  

Ze względu na identyfikacje  I  To 

stwierdzenie jest równoważne dokładności ciągu  

 

Definicja 6.3. Dwa dzielniki D, D’ ∈ Div(S) są liniowo równoważne, jeśli D’ = D + (f) dla 

niektórych f ∈ H0(S, ℳ).  

Całkiem widać, że D i D’ są liniowo równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy [D]≃[D0], tak, że 

istnieje homomorfizm grupy iniekcyjnej  

Div (S) / {liniowa równoważność}→Pic(S). 

1.3. Holomorficzne i meromorficzne odcinki wiązek liniowych. Jeśli L jest wiązką liniową na 

S, oznaczamy przez 𝒪(L) snop jej holomorficznych przekrojów, a przez ℳ(L) snop jego sekcji 

meromorficznych, przy czym ten drugi definiowany jest jako . Jeśli L 

ma funkcje przejścia gαβ w odniesieniu do pokrycia {Uα} z S, a następnie globalnego 

holomorfizmu sekcji s ∈ H0(S, 𝒪(L)) z L odpowiadajacym zbiorowi funkcji {sα ∈ 𝒪(Uα)} , tak, że 

sα = gαβ
s
β na Uα ∩ Uβ. To samo dotyczy sekcji meromorficznych. Pierwszą konsekwencją tego 

jest to, że jeśli s, s’ ∈ H0(S, ℳ(L)), mamy  

 

, więc iloraz s i s’ jest dobrze zdefiniowaną globalną funkcją meromorficzną na S. Niech s’ ∈ 

H0(S, ℳ(L));  mamy  

 

 tak więc  

 

ordp s  jest dobrze zdefiniowana i możemy kojarzyć ją z dzielnikiem  

 

Ze względu na konstrukcję mamy [(s)] ≃ L. Oczywiście s jest holomorficzne wtedy i tylko 

wtedy, gdy (s) jest skuteczne. Więc mamy 

Twierdzenie 6.4. Liniowa wiązka L jest powiązana z dzielnikiem D (to jest L = [D] dla pewnej D 

∈   Div (S)) wtedy i tylko wtedy, gdy ma globalną nietrywialną sekcję meromorficzną. L jest 



wiązką liniową powiązanym z efektywnym dzielnikiem wtedy i tylko wtedy, gdy ma globalną 

nie trywialność sekcji holomorficzna. 

Dowód. Część "jeśli" została już udowodniona. Dla części "tylko jeśli", niech L = [D] z D, 

dzielnikiem z lokalnych równań fα = 0. Następnie fα = gαβfβ, gdzie funkcje gαβ są funkcjami 

przejściowymi dla L; funkcje fα klej, aby uzyskać globalną sekcję meromorficzną s z L. Jeśli D 

jest efektywne, funkcje fα są holomorficzne, więc s jest także holomorficzne. 

Wniosek 6,5. Wiązka linii [p] trywializuje nad pokryciem {U1, U2}, gdzie U1 = S - {p} i U2 jest 

sąsiedztwem p, biholomorficznego do dysku w ℂ.  

Dowód. Ponieważ [p] jest efektywne, ma globalną sekcję holomorficzną, która znika tylko przy 

p, więc [p] jest trywialne na U1. Oczywiście na U2 jest również trywialne. Tak samo dzieje się z 

wiązkami linii [kp], k  ∈ ℤ. W pozostałej części założymy , że S jest zwarte. Zdefiniujmy stopień 

dzielnika  jako liczbę całkowitą  

 

Dla uproszczenia napiszemy 𝒪(D) dla 𝒪([D]).  

Następstwo 6.6. Jeśli deg D < 0, wówczas H0(S, 𝒪(D)) = 0.  

Jeśli L jest wiązką liniową, oznaczamy przez ∫Sc1(L) liczbę uzyskaną przez całkowanie  przez S 

różniczkowej 2-formy, która poprzez izomorfizm de Rhama reprezentuje  klasa kohomologii 

Čecha c1(L) uważana za element w H2(S, ℝ).  

Twierdzenie 6.7. Dla każdego D ∈ Div(S) ma  

 

Zanim udowodnimy ten wynik, potrzebujemy kilku eliminacji. Definiujemy metrykę 

hermitowską na wiązce liniowej L jako przydzielony iloczyn skalarny hermitowski w każdym Lp, 

który jest C∞ in p; w związku z tym metryka hermitowska jest C∞ sekcją  h z wiązki linii L* ⨂ L* 

tak, że każde h(p) jest hermitowskim iloczynem skalarnym w Lp. Jeśli chodzi o lokalną 

trywializację nad otwartym pokryciem {Uα}, metryka hermitowska reprezentowana jest przez 

niezanikające rzeczywiste funkcje hα na Uα. Na Uα ∩ Uβ ma , więc 2-forma

 nie zależy od α i definiuje globalną zamkniętą 2-formę na S, którą oznaczamy 

przez  Θ. 

Lemat 6.8. Klasa Θ to obraz w H2
DR(S) dla c1(L). 

Dowód. Potrzebujemy wyraźnej formy odpowiedniości de Rhama. Mamy  dokładny ciąg 

 

(Tutaj Ω to snop gładkich jednowymiarowych 1-form). Z długich, dokładnych sekwencji 

kohomologicznych drugiej sekwencji otrzymujemy  



 

tak, aby morfizm spójny  indukuje izomorfizm 

. Skoro możemy pisać  kocykl reprezentujący 

obraz [Θ] w  wynosi , z  

 

Zauważ, że  

 

 tak, że .  

Jeśli weźmiemy pod uwagę pierwszą z sekwencji (6.2), otrzymamy z jej długą kohomologię 

dokładnego ciągu segmentu  

 

tak, że łączący morfizm jest teraz izomorfizmem. Jeśli zastosujemy go do 1-kocykl   

otrzymujemy 2-kocykl z  ℝ  

 

Dowód Twierdzenia 6.7: Ponieważ c1 i deg są homomorfizmami grupowymi, wystarczy 

rozważyć przypadek D = [p]. Rozważ pokrycie otwarte {U1, U2}, gdzie U1 = S - {p} i U2 to mała 

drogą wokół p. Wtedy  

 

gdzie  to dysk | z | < ε z z jako lokalną współrzędną wokół p, i z(p) = 0. Ponieważ 

 i przy założeniu, że , co zawsze może być ustawić, mamy  

 

przy użyciu twierdzenia Stokesa  i twierdzenia o resztach (zauważ zmianę znaku ze względu na 

odwrócenie orientacji ). Ten wynik sugeruje ustawienie  



 

dla wszystkich wiązek linii na S. 

Następstwo 6.9. Jeśli deg L < 0, to H0(S, 𝒪(L)) = 0. 

Dowód. Jeśli występuje niezerowe s ∈ H0(S, 𝒪(L)), wtedy L = [D] z D = (s). Ponieważ deg D < 0 

przez poprzednie Następstwo, jest to sprzeczne z Następstwem 6.6. 

Wniosek 6.10. Globalna funkcja meromorficzna na zwartej powierzchni Riemanna ma tę samą 

liczbę zer i biegunów (oba liczą się z ich wielokrotnościami). 

Dowód. Jeśli f jest globalną funkcją meromorficzną, musimy pokazać, że deg (f) = 0. Ale f jest 

globalnym meromorficznym odcinkiem trywialnej wiązki linii , skąd  

 

1.4. Podstawowy dokładny  ciąg skutecznego dzielnika. Najpierw określmy dla wszystkich p 

∈ S snop kp jako 1-wymiarowy snop pionowy skoncentrowany na p, mianowicie, snop  

 

kp ma źródło ℂ na p i źródło 0 w innym miejscu. Niech D = Σaipi będzie efektywnym dzielnikiem. 

Następnie wiązka linii L = [D] ma co najmniej jedną sekcję s; to pozwala zdefiniować morfizm 

𝒪 → 𝒪(D), pozwalając f ↦ fs|U dla każdego f ∈ 𝒪(U). Definiujemy również snop skyscraper kD 

= Σi(kpi)ai skoncentrowany na D. 

Twierdzenie 6.11. Ciąg 

 

 jest dokładny. 

Dowód. Będziemy faktycznie udowodnić dokładność sekwencji  

 

z którego poprzednia sekwencja jest otrzymywana przez tensoring przez 𝒪(D) . Zauważ także, 

że , ponieważ w sąsiedztwie każdego punktu pi snop 𝒪(D) jest 

izomorficzny do 𝒪. Dokładność sekwencji (6.4) wynika z faktu, że dowolna lokalna funkcja 

holomorficzna może być reprezentowana wokół pi w postaci (wielomian Taylora)  



 

gdzie z0 = z(p), a g jest funkcją holomorficzną. Termin (z - z0)ai g (z) jest częścią 𝒪(-D), podczas 

gdy pierwsze dwa wyrażenia y po prawej stronie wyróżniają sekcję kD. Snop 𝒪(-D) może być 

uważana za snop funkcji holomorficznych, które w pi mają zero rzędu co najmniej ai. Ponieważ 

𝒪(D) ≃  𝒪(-D)* a, 𝒪(D) może być identyfikowany za pomocą snopa funkcji meromorficznych, 

które w pi mają biegun rzędu co najwyżej ai. W szczególności można napisać  

 

gdzie T*
pS jest uważane za snop skyscrapera skupiony na p (w rzeczywistości ilość f’(z0) określa 

element w T*
pS). Jeśli E jest holomorficzną  wiązką wektorową na S, oznaczmy E(D) = E ⊗ [D]. 

Wtedy za pomocą tensoringu dokładnego ciągu (6.4) przez 𝒪(E) otrzymujemy  

 

gdzie jest snopem skyscrapera skoncentrowanym na D. 

2. Dzielniki na wielowymiarowych rozmaitościach 

Zaczynamy od materiałów przygotowawczych. 

Definicja 6.1. Analityczna podrozmaitości  V złożonej rozmaitości X jest podzbiorem X, który 

jest lokalnie zdefiniowany jako zerowy zbiór skończonego zbioru kolekcji funkcji 

holomorficznych. Mówi się, że podrozmaitość analityczna V można redukowalna, jeśli V = V1 

∪ V2 z V1 i V2 właściwie zawartych w V. Mówi się, że V jest nieredukowalne, jeśli nie można go 

zredukować. Punkt p ∈ V jest gładkim punktem V, jeśli wokół p podrozmaitości V jest 

podrozmaitością, a mianowicie, może być zapisany jako f1(z1, ..., zn) =. . . fk (z1, ..., zn) = 0 o 

randze J = k, gdzie {z1,. . . , zn} jest lokalnym układem współrzędnych dla X wokół p, a J jest 

macierzą Jacobiańską funkcji f1,. . . fk. Zestaw gładkich punktów V jest oznaczony przez V*; zbiór 

Vs = V – V* jest pojedynczym miejscem geometrycznym punktów V. Wymiar V jest z definicji 

wymiarem V*.  

Jeśli dim V = dim X - 1, V będzie nazywane analitycznym hiperpowierzchnią  

Twierdzenie 6.2. Wszelkie analityczne podrozmaitości V można wyrazić wokół punktu p ∈  V 

jako unia skończonej liczby analitycznych porozmaitości Vi, które są nieredukowalne wokół p, 

i czy są takie, że Vi ⊄ Vj. 

Dowód. Wynika to z faktu, że źródło 𝒪p jest unikalną dziedziną faktoryzacji  Pozwól nam 

naszkicować dowód na hiperpowierzchni. W sąsiedztwie p hiperpowierzchni V jest podane 

przez f = 0. Oznaczające tą samą literą zarodek f in p, ponieważ 𝒪p (gdzie 𝒪 jest snopem funkcji 

holomorficznych na X) jest unikalną domeną czynnikową mamy f = f1 · · · · · fm, gdzie f są 

nieredukowalne w 𝒪p i są zdefiniowane aż do mnożenia przez odwracalne elementy w 𝒪p ; 

jeśli Vi jest miejscem geomertycznym zer z fi, to V = ∪iVi. ponieważ fi jest nieredukowalne, Vi 



jest również nieredukowalna; ponieważ nie jest prawdą, że fj = gfi dla niektórych g ∈ 𝒪p, które 

zanikają w p, mamy również Vi ⊄ Vj  

Możemy teraz podać ogólną definicję dzielnika: 

Definicja 6.3. Dzielnik D na złożonej rozmaitości X jest lokalnie skończoną formalną 

kombinacją liniową ze współczynnikami całkowitymi D =ΣaiVi, gdzie Vi są nieredukowalnymi 

analitycznymi hiperprzestrzeniami w X.  

Jeśli V ⊂ X jest analityczną nieredukowalną hiperpowierzchnią, a p ∈ V, możemy wybrać wokół 

p układ współrzędnych {w, z2,. . . , zn} takie, że V jest podane wokół p przez w = 0. Biorąc pod 

uwagę funkcję f zdefiniowaną w sąsiedztwie p, niech będzie największą liczbą całkowitą taką, 

że 

 

 z h (p) ≠ 0. Funkcja f ma taką samą reprezentację we wszystkich pobliskich punktach V, więc 

a jest stała na połączonych komponentach V, a mianowicie jest stała na V, abyśmy mogli 

zdefiniować ordV f = a. Z tym zastrzeżeniem cała dotychczasowa teoria odnosi się do tej 

sytuacji; jedyną definicją, która nie ma już zastosowania, jest stopień złożenia linii, w którym 

c1(L) jest nadal reprezentowany przez 2-formę , podczas gdy ilości, które można całkować na 

X, to 2n-formy jeśli dimC X = n . Twierdzenie 6.7 należy teraz sformułować w następujący 

sposób. Niech D = ΣaiVi będzie dzielnikiem, i niech V*
i być gładkim miejscem geometrycznym 

Vi. Następnie mamy:  

Twierdzenie 6.4. Dla dowolnego dzielnika D ∈ Div(X) i dowolnego (2n - 2) –formy φ na X, 

 

Dowód. Dowód jest zasadniczo taki sam, jak w Propozycji 6.7  

3. Systemy liniowe 

W tej sekcji rozważamy kompaktową złożoną rozmaitość  X o dowolnym wymiarze. Niech D = 

ΣaiVi   ∈ Div(X), i zdefiniuj |D| jako zbiór wszystkich efektywnych dzielników liniowo 

równoważnych D. Zaczniemy od wykazania, że istnieje izomorfizm  

 

Naprawiamy globalną sekcję meromorficzną s0 z [D] i ustawiamy  

 



 należy zauważyć, że  tak, że (s/s0) + D jest rzeczywiście 

skuteczne. Jeśli s’ = α s z α ∈ C* wtedy (s/s0) =(s’/s0) więc równanie (6.5) definiuje 

odwzorowanie . To odwzorowanie jest 

 (i) iniektywna, ponieważ jeśli λ(s1) = λ(s2) to s1/s2 jest globalną niezanikającą funkcją 

holomorficzną, tj. s1 = αs2 z α ∈ ℂ*. 

(ii) surjektywna , ponieważ jeśli D1 ∈ |D| następnie D1 = D + (f) dla globalnego meromorfizmu 

funkcja f z ordpi (f)≥ -ai, jeśli pi ∈ Vi. Więc fs0 jest globalną holomorficzną sekcją [D]. 

Definicja 6.1. Układ liniowy to zbiór dzielników odpowiadający liniowej podprzestrzeni 

. Mówi się, że system liniowy jest kompletny, jeśli odpowiada całość 

 

Tak więc układ liniowy ma postać  dla niektórych m. Liczba m jest nazywana 

wymiarem E. Jednowymiarowy układ liniowy nazywany jest ołówkiem, dwuwymiarowym net, 

a trójwymiarowa - web. Ponieważ wszystkie dzielniki są liniowe system ma ten sam stopień, 

można powiązać stopień z systemem liniowym. 

Uwaga 6.2. Jeśli elementy λ0,. . . , λm są niezależne w ℙm (co oznacza, że są obrazami liniowo 

niezależnych elementów w ℂm+1), a  jest systemem liniowym, wtedy 

 

Na przykład, jeśli m = 1, a Dλ0 i Dλ1 mają lokalne równania f = 0 i g = 0, to Dλ ma lokalne równanie 

 jeśli  . Więc , co oznacza 

.  

Definicja 6.3. Jeśli  jest układem liniowym, definiujemy jego podstawowe 

miejsca geometryczne jako  

 Przykład 6.4. Jeśli  to ołówek, każde p ∈ X - B (E) leży na unikalnym Dλ, tak, 

że istnieje dobrze określone odwzorowanie  X-B(E) → P1. To odwzorowanie jest holomorficzna. 

Możemy rzeczywiście napisać lokalne równanie dla Dλ w formie 

 

gdzie f i f są lokalnymi funkcjami definiującymi dla D0 i D∞ (holomorficzne, ponieważ dzielniki 

w E są skuteczne). f i g nie znikają jednocześnie na X - B(E), tak że nie znikają osobno. Następnie 

powyższa mapa jest podana przez  .  



Przykład 6.5. Ponieważ , wiązki linii na ℙn są klasyfikowane 

przez . Ponadto, ponieważ c1(H) = 1 pod tą identyfikacją (tj. deg H = 1), 

wszystkie dzielniki są liniowo równoważne wielokrotnościom H; innymi słowy, na ℙn jedynym 

kompletnym liniowym układem stopnia d jest | dH |. Zauważ, że | H | jest wolnym punktem 

bazowym, tj. B (| H |) = ∅ 

Podstawowy wynik teorii układów liniowych jest następujący. 

 Twierdzenie 6.6. (Twierdzenie Bertini'ego) Ogólny element układu liniowego wygładza  się 

od położenia podstawowego. 

Rozumie się przez to, że zbiór dzielników w układzie liniowym E, które mają pojedyncze punkty 

poza miejscem podstawowym, tworzy podwielokrotność E wymiaru ściśle mniejszego niż z E. 

Dowód. Jeśli E jest układem liniowym, a D ∈ E ma osobliwości poza B(E), to twierdzenie 

Bertiniego zostanie naruszone przez wszystkie pęki zawierające D. Jest to wystarczające do 

udowodnienia twierdzenie dla pęków; w tym przypadku ogólność oznacza, że dzielniki 

posiadające osobliwości z miejsca geometrycznego bazowego są skończone pod względem 

liczby. A więc niech  będzie pękiem, opisanym lokalnie przez (6.6), gdzie 

współrzędne {z1,. . . , zn} można zdefiniować na otwartym podzbiorze Δ ⊂  X, którego obraz w 

ℂn jest polidyskiem. Niech pλ będzie pojedynczym punktem Dλ który nie jest zawarty w 

podstawowym miejscu geometryczny,. Mamy warunki 

 

Wtedy mamy , tak więc  

 

Niech Y będzie miejscem geometrycznym w Δ ×  ℙ1 wycięte przez warunki (6.7) i (6.8); Y jest 

analitycznie różnorodna, tak samo jest z obrazem V w  Δ . Właściwie V to nic innego jak miejsce 

wszystkich pojedynczych punktów dzielników Dλ. Równanie (6.9) pokazuje, że f / g jest stałe 

połączone elementy V-B, czyli każdy podłączony element V-B spełnia tylko jeden dzielnik pęku. 

Ponieważ połączone elementy V - B są skończone według Twierdzenia 6.2, dzielniki, które mają 

osobliwości poza B (E) są skończone liczebnie. 

4. Formuła sprzężoności 



Jeśli V jest gładką analityczną hiperpowierzchnią w zespolone rozmaitości  X, możemy odnieść 

kanoniczne wiązki KV i KX. Będziemy oznaczać przez ιV : V → X inkluzję;  ma morfizm injektywny 

TV  → ι*
V TX wiązki na V. Jeśli wybierzemy wokół p ∈ V układ współrzędnych (z1, ..., zn) dla X 

tak, że z1 = 0 lokalnie opisuje V, a następnie  pole wektorowe  ograniczone do V lokalnie 

generuje iloraz snopa , tak aby NV był snopem sekcji wiązki liniowej, który 

jest nazywany normalną wiązką do V. Podwójny N*
V, wiązka konormalna do V, to subwiązką z 

ι*
VT*X, którego sekcje są holomorficznymi 1 -formami, które są zerowe na wektorach 

stycznych do V. Najpierw udowodnimy izomorfizm  

 

Rozważamy, dokładny ciąg wiązek wektorowych na V 

 

skąd mamy  

 

 Jeśli w stosunku do otwartego pokrycia {Uα?} X, dzielnik V jest lokalnie określony przez funkcje 

fα ∈ 𝒪(Uα), wiązka liniowa [V] ma funkcje przejścia gαβ= fα / fβ. 1-forma  to jest sekcja 

, która nigdy nie znika, ponieważ V jest gładka. Na Uα ∩ Uβ mamy  

 

ostatnie równanie uterzymuje się na V ∩ Uα ∩ Uβ. To równanie pokazuje, że 1-formy dfα nie 

przyklejaj do globalnej sekcji N*
V, ale raczej do globalnej sekcji wiązki linii , więc 

ten pakiet jest trywialny, a izomorfizm (6.10) utrzymuje. Łącząc wzór (6.10) z izomorfizmem 

(6.11) uzyskujemy formułę adjunkcyjną:  

 

Czasami stosuje się notację addytywną, a następnie formułę sprzężenia odczytując 

 

Przykład 6.1. Niech V będzie dzielnikiem wyciętym z ℙ3 przez równanie kwadratowe  

 

 gdzie wi są jednorodnymi współrzędnymi w ℙ3. Łatwo pokazać, że V jest gładkie i jest 

oczywiście zwarte: jest to dwuwymiarowa zwarta złożona rozmaitość, zwana powierzchnią 

Fermata. Na podstawie nietrywialnego wyniku, znanego jako twierdzenie o hiperpłaszczyźnie 



Lefschetza, mamy H1(V,ℝ) = 0, więc H1(V, 𝒪V) = 0. Wtedy grupa Pic0(V), która klasyfikuje wiązki 

linii, których pierwsze klasy Cherna znikają, są trywialne: jeśli wiązka linii L na V jest taka, że 

c1(L) = 0, to jest trywialne, a każda wiązka liniowa jest w pełni sklasyfikowany przez swoją 

pierwszą klasę Cherna. (To samo dzieje się na ℙ3, ponieważ H1(ℙ3, 𝒪ℙ3) = 0). Wiemy również, 

że Kℙ3 = 𝒪ℙ3 (-4H), gdzie H jest dowolną hiperpłaszczyzną w ℙ3 W związku z tym 

 ,  gdzie HV = H ∩ V jest dzielnikiem w V. Obliczmy 

. Używamy następującego faktu: jeśli D1, D2, D3 są nieredukowalnymi 

dzielnikami w ℙ3, wówczas możemy przesunąć dzielniki w ich liniowych klasach 

równoważności w taki sposób, że przecinają się w skończonej liczbie punktów. Liczba ta jest 

obliczana przez całkę  

 

gdzie rozważa się klasy Cherna c1([Di]) jako klasy kohomologii de Rhama Jeśli mamy D1 = V, D2 

= D3 = H, liczba punktów przecięcia wynosi 4, ponieważ taki jest stopień układu algebraicznego 

utworzonego przez równanie (6.13) i równania dwóch (różnych) hiperpłaszczyzn. Ponieważ 

klasa h, gdzie h = c1([H]), generuje H2(ℙ3, ℤ), mamy c1([V]) = 4h, czyli V ~ 4H. Następnie [V]|V  

≃ 𝒪V (4HV). 

Z formuły sprzężenia otrzymujemy : kanoniczna wiązka V jest trywialna. Ponieważ 

mamy również H1
DR(V) = 0, V jest przykładem powierzchni K3. 

7.Krzywe algebraiczne I 

Głównym celem tej części jest wykazanie, że zwarte powierzchnie Riemanna mogą być 

osadzone w przestrzeni rzutowej (tj. są to krzywe algebraiczne) i do badania niektórych z ich  

podstawowych właściwości. 

1. Osadzanie Kodaira 

Zaczynamy od pokazania, że każda zwarta powierzchnia Riemanna może być osadzona jako 

gładka podgrupa w przestrzeni rzutowej ℙN; jest to szczególny przypadek tzw. twierdzenia 

osadzania Kodairy. Wraz z Lematem Chowa oznacza to, że każda zwarta powierzchnia 

Riemanna jest algebraiczna. Przypominamy, że biorąc pod uwagę dwie złożone rozmaitości X 

i Y, mówimy, że (Y,ι) Jest podrozmaitością X jest ι jest injektywnym holomorficznym 

odwzorowaniem Y → X, którego różniczka    ma najwyższą rangę 

(podaną przez wymiar Y) na wszystkich p ∈ Y. Innymi słowy, ι mapuje izomorficznie Y na gładką 

podrozmaitość X. 

Twierdzenie 7.1. Każda zwarta powierzchnia Riemanna może być wykonana jako 

subrozmaitość ℙN dla niektórych N.  

Dowód. Podnieś wiązkę L na S tak, aby deg L> deg K + 2 (wybierz efektywny dzielnik D z 

wystarczającą liczbą punktów i pozwól L = [D]). Według dualizmu Serre’a mamy  



 

dla dowolnego p ∈ S, ponieważ deg (K - L + 2p) < 0 (tutaj L - 2p = L ⨂ [-2p]). Rozważ teraz 

dokładny ciąg 

 

 (morfizm dp jest różniczką Cartana, po której następuje ocena przy p, podczas gdy evp jest 

oceną przekrojów w punkcie p). Z powodu (7.1) otrzymujemy  

 

tak, że dim|D| ≥ 1. Niech N = dim |D| i niech {s0,. . . , sN} są podstawą |D|. Jeśli U jest otwartym 

sąseidztwem p, i  to lokalna trywializacja L, ilość 

 

nie zależy od trywializacji φ; w związku z tym stworzyliśmy odwzorowanie (holomorficzne)

 Musimy udowodnić, że (1) L jest injektywne i (2) różniczka (ιL)* nigdy nie znika. 

(1) Wystarczy udowodnić, że biorąc pod uwagę dowolne dwa punkty p, q ∈ S, znajduje się 

sekcja s ∈ H0(S, 𝒪(L)) taka, że s(p) ≠ λs(q) dla wszystkich λ ∈ C*; to z kolei wynika z 

surjektywności odwzorowania 

 

Aby to pokazać, zaczynamy od dokładnego ciągu  

 

i zauważ, że w koholomologii mamy  

 

ponieważ  

 

 ponieważ  

deg (L - p - q)-1  ⨂ K = degK - deg L + 2 < 0.  

(2) W rzeczywistości pokażemy, że odwzorowanie sprzężone  jest 

surjektywne. Przestrzeń kostyczna T*
p może być zrealizowane jako przestrzeń klas 

równoważności funkcji holomorficznych, które mają tę samą wartość przy p (np., wartość 



zerowa) i mają kontakt pierwszego rzędu (to jest mają tę samą różnicę w punkcie p). Niech φ 

będzie odwzorowaniem trywializującym dla L wokół p; musimy znaleźć sekcję s ∈  H0(S, 𝒪(L)) 

taką, że  φ ◦s(p) = 0 (to jest s (p) = 0) i φ ◦ s)* jest surjektywne w p. Jest to równoważne 

pokazaniu, że odwzorowanie  jest surjektywne, ponieważ 𝒪(L-

p) jest snopem holomorficznych odcinków L zanikających w punkcie p. Rozważamy dokładny 

ciąg snopa 

 

według dualizmu Serre’a, 

 

więc  jest surjektywne 

Biorąc pod uwagę dowolną złożoną  rozmaitość X, mówimy , że wiązka L na X jest bardzo 

obszerna jeżeli konstrukcja (7.2) definiuje osadzenie X w ℙH0(X, 𝒪(L)). Mówimy że wiązka linii 

L będzie obszerna jeśli Ln  jest bardzo bogate w pewne naturalne n. Stan wystarczający dla 

wiązki liniowej, który można uznać za wystarczający, można określić w następujący sposób  

Definicja 7.2. (1,1) forma ω na złożonej rozmaitości , jest ono pozytywne jeśli może być 

zapisany lokalnie w potaci  

 

 z ωij dodatnią określoną macierzą hermitowską 

Twierdzenie 7.3. Jeśli pierwsza klasa Cherna wiązki liniowej L na złożonej rozmaitości może 

być reprezentowany przez dodatnią 2-formę, a następnie L jest obszerna. 

Chociaż zauważyliśmy, że dowolna zwarta powierzchnia Riemanna zawiera wiele bardzo 

obszernych wiązek, to na ogół tak nie jest: istnieją złożone złożenia, których nie można 

wepchnąć w żadną przestrzeń rzutową. Pierwszą konsekwencją twierdzenia wbudowanego 

wyrażonego w Twierdzeniu 7.1 jest to, że jakakolwiek wiązka liniowa na zwartej powierzchni 

Riemanna pochodzi od dzielnika, tj. Div (S) / liniowej równoważność  ≃ Pic(S). 

Twierdzenie 7.4. Jeśli M jest gładką 1-wymiarową analityczną subrozmaitością przestrzeni 

rzutowej ℙn  (tj. M jest osadzeniem zwartej powierzchni Riemanna w ℙn), a L jest wiązką linii 

na M, jest dzielnik D na M taki, że L = [D]. 

Dowód. Musimy znaleźć globalną sekcję meromorficzną L. Niech HM będzie ograniczeniem do 

M hiperpłaszczyznowej wiązki H z ℙn  i niech V będzie przecięciem M z hiperpłaszczyzną w ℙn 

(więc [V] ≃ HM, a ponieważ V jest skuteczne, HM ma globalne sekcje holomorficzne). 

Pokażemy, że dla wystarczająco dużej liczby całkowitej m jest wiązka liniowa L + mHM (= L⊗

𝐻m
M) ma globalną sekcję holomorficzną s; jeśli t jest holomorficzną sekcją HM, wymagana część 

meromorficzna L to s/tm. Mamy dokładny ciąg 



 

po tensoringu L + mHM,  

 

(Tutaj  oznacza morfizm podany przez mnożenie przez s). Powiązana dokładny ciąg 

długiej kohomologii zawiera segment 

 

 gdzie N = deg V. Ale  

 

według dualizmu Serial i twierdzenia  zanikania (jeśli m jest wystarczająco duże, deg KM  ⊗ 𝒪(-

L - (m-1)HM) < 0). Zatem morfizm r (7.3) jest surjektywny , a H0(M, 𝒪M (L + mHM)) ≠ 0. 

Teraz przejdziemy do identyfikacji zwartych powierzchni Riemanna z (gładką) algebraiczną 

krzywą. Biorąc pod uwagę jednorodny wielomian F na ℂn + 1, zerowe miejsca geometryczne F 

w ℙn jest przez definicja rzutu na ℙn zerowe miejsca geometrycznego F w ℂn + 1.  

Definicja 7.5. A (rzutowa) algebraiczna różnorodność jest podrozmaitością ℙn, która jest 

zerowym miejscem geometrycznym skończonego zbioru jednorodnych wielomianów. 

Mówimy , że różnorodność algebraiczna jest gładka, jeśli jest tak jak analityczna 

podrozmaitość ℙn  

Wymiar różnorodności algebraicznej jest jej wymiarem jako analityczna podrozmaitość ℙn. 

Jednowymiarowa algebraiczna rozmaitość nazywana jest krzywą algebraiczną. Następujący 

fundamentalny rezultat, zwany lematem Chowa, nie jest trudny do udowodnienia; i tak 

pominiemy jego dowód w celu zachowania zwięzłości. 

Twierdzenie 7.6. (Lemat Chowa) Wszelkie analityczne podrzędne ℙn są algebraiczne. 

Ćwiczenie 7.7. Użyj lematu Chowa, aby pokazać, że H0(ℙn, Hd) - gdzie H jest wiązką linii 

hiperpłaszczyznowej - można zidentyfikować z przestrzenią jednorodnych wielomianów 

stopnia d na ℂn + 1. 

 Posługujemy się lematem Chowa oraz twierdzeniem o osadzaniu (Twierdzenie 7.1) dla 

uzyskania 

Wniosek 7.8. Każda zwarta powierzchnia Riemanna jest gładką krzywą algebraiczną. 

Przechodzimy od terminologii "zwarta powierzchnia Riemanna" do "krzywej algebraicznej", 

rozumiejąc, że rozważymy tylko gładkie krzywe algebraiczne.  Zazwyczaj oznaczymy krzywą 

algebraiczną za pomocą litery C. 

2. Twierdzenie Riemanna-Rocha 



Podstawowy wynik w badaniu krzywych algebraicznych w twierdzeniu Riemanna-Rocha. 

Niech C będzie krzywą algebraiczną i oznaczmy przez K jej kanoniczną wiązkę. Oznaczamy g = 

h0(K), i nazwać go arytmetycznym genusem C (ta liczba będzie wkrótce identyfikowana z 

topologicznym genusem C). 

Propozycja 7.1. (Twierdzenie Riemanna-Rocha) Dla każdej wiązki liniowej L na C ma  

h0(L) - h1(L) = deg L - g + 1.  

Dowód. Jeśli  jest trywialną wiązką liniową, wynik jest oczywiście widoczny (zauważ, 

że  według dualizmu Serre'a). Wykorzystując fakt, że L = [D] dla 

jakiegoś dzielnika D, wystarczy udowodnić, że jeśli wyniki trzymają się dla L = [D], to również 

obowiązują dla L’ = [D + p] i L’’ = [D - p ]. W pierwszym przypadku zaczynamy od dokładnego 

ciągu 

 

co daje (od H1(C, kp) = 0)  

skąd 

Analogicznie dla L’’.  

Korzystając z twierdzenia Riemanna-Rocha i dualizmu Serre'a, możemy obliczyć stopień K, 

uzyskując deg K = 2g - 2. Nazywa się to formułą Riemanna-Hurwitza. Pozwala nam to na 

identyfikację g z topologicznym genusem  gtop C, uważanym za zwarty zorientowany na 

dwuwymiarową rzeczywistą rozmaitość S. W tym celu możemy zastosować twierdzenie 

Gaussa-Bonneta, które stwierdza, że całka klasy Eulera rzeczywistej wiązki stycznej  do S jest 

charakterystyką Eulera S, χ(S) = 2-2gtop. Z drugiej strony, złożona struktura C czyni rzeczywistą 

wiązkę styczną do złożonego holomorficznego pakietu liniowego, izomorficznego do 

holomorficznego stycznego pakietu TC, a pod tą identyfikacją klasa Eulera odpowiada 

pierwszej klasie Cherna TC. Dlatego otrzymujemy deg K = 2gtop - 2, mianowicie  

g = gtop.  

3. Niektóre ogólne wyniki dotyczące krzywych algebraicznych.  

Naprawmy ustalmy zapisy i podany kilka definicji. 

3.1. Stopień odwzorowania. Niech C będzie krzywą algebraiczną,  a ω gładką 2-formą na C, 

taką, że ∫Cω = 1; klasa kohomologii de Rhama [ω] może być uważana za element w H2(C,ℤ), i 

faktycznie stanowi podstawę tej przestrzeni, umożliwiając identyfikację H2(C,ℤ) ≃ ℤ . Jeśli f: C’ 

→ C jest niestałą holomorficzną mapą pomiędzy dwiema krzywymi algebraicznymi, a 



następnie f#[ω] jest niezerowym elementem w H2(C’,ℤ), a tam jest dobrze zdefiniowana liczba 

całkowita n taka, że  

 

 gdzie ω’  jest gładką 2-formą na C’, tak, że ∫Cω’ = 1. Jeśli p ∈ C mamy  

 

więc odwzorowanie f przyjmuje wartość p dokładnie n razy, w tym krotności w sensie 

dzielników; możemy powiedzieć, że f obejmuje C n razy. Liczba całkowita n nazywana jest 

stopniem, jeśli f. 

3.2. Punkty rozgałęzienia. Ponownie podano niestałe odwzorowanie mapę holomorficzne f: 

C’ → C, może znaleźć współrzędną z wokół dowolnego q ∈ C’ i współrzędną w wokół f(q) taką, 

że lokalnie f jest opisane jako  

(7.4)  w = zr.  

Liczba r-1 nazywana jest wskaźnikiem rozgałęzienia f w q (lub p = f(q)), a p = f(q) jest uważany 

za punkt rozgałęzienia, jeśli r (p) > 1. Miejsce geometryczne gałęzi f jest dzielnikiem w C’. 

 

lub jego obrazem w C 

 

Dla każdego p ∈ C mamy 

 

Z tych wzorów możemy narysować następujący obraz. Jeśli p ∈ C’ nie leży w miejscu 

geometrycznym gałęzi, wtedy dokładnie n odrębnych punktów C’ są odwzorowane na f (p), co 

oznacza, że f: C’-B’ → C-B jest odwzorowanie pokrywającym.  To p ∈ C’ jest punktem 

rozgałęzienia wskaźnika rozgałęzienia r - 1, w p dokładnie r arkuszy pokrycia łączą się ze sobą. 

Istnieje związek między kanonicznymi dzielnikami C’ i C a miejscami  geometrycznymi gałęzi. 

Niech η  będzie meromorficzną 1-formą na C, która może być lokalnie zapisana jako 

 



 Z (7.4) otrzymujemy  

 

stąd  

 

To implikuje związek między dzielnikami  

 

Z drugiej strony dzielnik (η) Jest po prostu dzielnikiem kanonicznym C, więc  

KC’ = f* KC + B’.  

Z tej formuły możemy wyciągnąć ciekawy rezultat. Przyjmując stopień, otrzymujemy  

 

za pomocą wzoru Riemanna-Hurwitza otrzymujemy 

 

Ćwiczenie 7.1. Wykaż, że jeśli f: C’ → C jest nietrwałe, a następnie f#: H0(C, KC) → H0(C’, KC’) jest 

injektywne. (Podpowiedź: element niezerowy ω ∈ H0(C,KC) to globalna holomorficzna 1-forma 

na C, która różni się od zera we wszystkich punktach w otwartym gęstym podzbiorze C. Napisz 

wyraźną formułę dla f*ω ... .)?  

Oba równania (7.5) i poprzednie ćwiczenie implikują 

g(C’) ≥ g(C). 

3.3. Wzór genusa dla krzywej płaskiej. Mówi się, że algebraiczna krzywa C jest płaska, jeśli 

może zostać wszczepiona w ℙ2. Jego obraz w ℙ2 jest zerowym miejscem geometrycnzym 

jednorodnego wielomianu; stopień d tego wielomianu jest z definicji stopnia C. Jako dzielnik, 

C jest liniowo równoważny dH (faktycznie, ponieważ Pic(ℙ2) ≃  ℤ, dowolny dzielnik D na ℙ2 

jest liniowo równoważne mH dla niektórych m; jeżeli D jest efektywne, m jest liczbą punktów 

przecięcia między D a ogólną hiperpłaszczyzną w ℙ2, a jest to określone przez stopień 

wielomianowego cięcia D).  Chcemy pokazać, że dla krzywych o gładkich płaszczyznach 

zachodzi następująca relacja między rodzajem a stopniem: 

 (7,6)   g(C) = 1/2(d - 1)(d - 2).  



(Dla pojedynczych krzywych płaszczyzny ta formuła musi zostać zmodyfikowana.) Możemy 

udowodnić to równanie za pomocą formuły przyporządkowania: C jest wbudowane w ℙ2 jako 

gładka analityczna hiperpowierzchni, tak że  

 

gdzie ι : C → ℙ2. Przypominając, że  mamy wtedy KC = (d-3)ι*H. Przy prowadzenie 

obliczeń, można zauważyć, że jako dzielnik na C, ι*H =  C ∩H, tak, że  

deg ι*H = d 

 i  

deg KC = d(d - 3) = 2g - 2  

skąd wzór ( 7,6).  

Przykład 7.2. Rozważmy krzywą afiniczną w ℂ2 o równaniu  

y2 = x6 - 1.  

Pisząc to równanie w jednorodnych współrzędnych, uzyskuje się krzywą w ℙ2,, która jest 

podwójnym pokryciem ℙ1 rozgałęzionym w 6 punktach. Ze wzoru Riemanna- Hurwitz możemy 

obliczyć genus, uzyskując g = 2. Zatem wzór (7.6), które dałyby g = 10, nie działa w tym 

przypadku. Dzieje się tak, ponieważ krzywa jest pojedyncza w punkcie w nieskończoności.  

3.4. Wzór residuum. Meromorficzna 1-forma na krzywej algebraicznej C jest sekcją  

meromorficzną pakietu kanonicznego K. Biorąc pod uwagę punkt p ∈ C i lokalną współrzędną 

holomorficzną z taka, że z(p) = 0, meromorficzna 1-forma  𝜑 jest lokalnie zapisana wokół p w 

postaci 𝜑 = f dz, gdzie f jest funkcją meromorficzną. Niech  a będzie współczynnikiem wyrazu 

z-1 w rozszerzeniu Laurenta f w okolicach p, i niech B będzie małym dyskiem wokół p; według 

wzoru Cauchy’ego mamy  

 

więc liczba a nie zależy od reprezentacji 𝜑. Nazywamy to residuum z 𝜑 przy p, i oznaczamy ją 

przez Resp(𝜑). 

Biorąc pod uwagę meromorficzną 1-formuę 𝜑  jego dzielnik biegunowy to D = Σipi, gdzie pi są 

punktami, w których lokalne reprezentacje 𝜑 mają bieguny porządkowe 1. 

Twierdzenie 7.3. Niech D = Σipi będzie dzielnikiem biegunowym meromorficznej 1-formy 𝜑. 

Wtedy ΣiRespi(𝜑 ) = 0 

Dowód. Wybierz mały dysk Bi wokół każdego punktu pi. Następnie 

 



3.5. Przypadek g = 0. Pokażemy teraz, że wszystkie krzywe algebraiczne rodzaju zerowego są 

izomorficzne do sferą Riemanna ℙ1. Wybierz punkt p ∈ C; wiązka liniowa [p] jest trywialna na 

C - {p}, i ma sekcję holomorficzną s0, która jest niezerowa na C - {p} i ma proste zero przy p (to 

oczywiście oznacza, że (s0) = p). Z drugiej strony, ponieważ według  dualności Serre’a h1(𝒪) = 

h0(K) = 0, przez przyjęcie dokładnego ciągu kohomologii związanej z ciągiem 

 

otrzymujemy istnienie globalnej sekcji s z [p], która nie znika w punkcie p. Oczywiście s zanika 

w innym punkcie s0. Następnie iloraz f = s/s0 jest globalną funkcją meromorficzną, z prostym 

biegunem w p i zerem przy p0. Biorąc pod uwagę ∞ jako wartość f w p, możemy myśleć o f 

jako holomorficznej nietrwałej mapie f: C → ℙ1; ta mapa przyjmuje wartość 1 tylko jeden raz. 

Załóżmy, że f ma tę samą wartość α w dwóch różnych punktach C; następnie funkcja f - α ma 

dwa zera i tylko jeden prosty biegun, co nie jest możliwe. Zatem f jest injektwne. Następujący 

Lemat sugeruje, że f jest również surjektywne, tak że jest izomorfizmem. 

Lemat 7.4. Jakakolwiek holomorficzne odwzorowanie pomiędzy kompaktowymi złożonymi 

rozmaitościami tego samego wymiaru, którego wyznacznik Jacobiego nie jest wszędzie zerem,  

jest surjektywna. 

Dowód. Niech f: X → Y będzie takim odwzorowaniem, i niech n = dim X = dim Y. Niech ω będzie 

formą wolumenu na Y; ponieważ  wyznacznik Jacobiego z  f nie jest wszędzie zerowy, a gdzie 

zero nie jest dodatnie, mamy ∫Xf*ω> 0.  Załóżmy ,że q ≠ Im f.  Ponieważ 

 (udowodnij to za pomocą argumentu Mayera-Vietorisa), mamy ω = 

dη na Y - {q}. Ale potem  

 

sprzeczność 

8.Krzywe algebraiczne II 

W tej części dalej badamy geometrię krzywych algebraicznych. Tematy obejmują jakobiańską 

rozmaitość krzywej algebraicznej, pewną teorię krzywych eliptycznych i desingularyzację 

pojedynczych krzywych w płaszczyźnie węzłowej (będzie to obejmować wprowadzenie pojęcia 

wybuchu powierzchni zespolonej w punkcie). 

1. Rozmaitość jakobiańska 

Podstawowym narzędziem do badania krzywej algebraicznej C jest rozmaitość jakobiańskia 

J(C), które teraz definiujemy. Niech V będzie m-wymiarową złożoną przestrzenią wektorową i 

pomyśl o niej jako o grupie abelowej. Krata Λ w V jest podgrupą V  w postaci 

 



gdzie {vi}i=1,...,2m jest podstawą V jako rzeczywistej przestrzeni wektorowej. Przestrzeń ilorazu 

Topologia ilorazowa T = V/ Λ ma naturalną strukturę zespolonej rozmaitości, i jedną z grupy 

abelowej, i te dwie struktury są zgodne, tj. T jest zwartą abelową grupą  kompleksu Lie. 

Nazwiemy T złożonym torusem. Zauważ, że zmieniając kratę Λ otrzymuje się inny złożony 

torus, który może nie być izomorficzny w stosunku do poprzedniego (struktura złożona może 

być inna), nawet jeśli dwa torusy i są oczywiście dyfeomorficzne jako rzeczywiste rozmaitości. 

Przykład 8.1. Jeśli C jest krzywą algebraiczną rodzaju genus g, grupa Pic0(C), klasyfikacja wiązki 

liniowej  na C z zanikającą pierwszą klasą Cherna , mają budowę złożonego torusa o wymiarze 

g, ponieważ może on być reprezentowany jako H1(C,O) / H1(C, ℤ), a H1(C, ℤ) jest siatką w H1 

(C, 𝒪). To jest jakobińska rozmaitość C. W następnej kolejności skonstruujemy tę rozmaitość 

w bardziej wyraźny sposób.  

Rozważmy teraz głądką krzywą algebraiczną C z genus g ≥ 1. Nazwiemy abelowskimi 

różniczkami globalne sekcje K (tj. globalne holomorficzne 1-formy). Jeśli ω w abelowej 

różniczce, mamy dω = 0 i ω ⋀ ω = 0; to znaczy że ω wyszczególnia klasę kohomologii [ω] w H1 

(C, ℂ) a zatem 

 

Ponadto, ponieważ lokalnie ω = f(z) dz, mamy  

 

Jeśli 𝛾 jest gładką pętlą w C, i ω ∈ H0(C,K), liczba ∫γω zależy tylko od klasy homologii  𝛾 i klasy 

kohomologii ω i wyraża parowanie <,> pomiędzy dwoma przestrzeniami Poincar'e 

 i   

Wybierz podstawę {[γ1],. . . , [γ2g]} 2-wymiarowego swobodnego ℤ -modułu Z1 H1(C, ℤ ), gdzie 

γi są gładkimi pętlami w C i podstawą {ω1,. . . ,ωg} z H0(C,K). Wiążemy z tymi  danymi macierz g 

× 2g, Ω której wpisy są liczbami 

 

Nazywa się to matrycą okresową. Jej kolumny Ωj są liniowo niezależne nad ℝ: jeśli dla 

wszystkich i = 1,. . . g  

 



to także . Ponieważ  jest podstawą H1(C, ℂ), implikuje 

, to znaczy, λj = 0. Zatem kolumny macierzy okresowej generują siatkę Λ w 

ℂg. Iloraz złożonego torusa J(C) = ℂg/ Λ jest jakobiańską rozmaitością C. Zdefiniuj teraz macierz 

przecięcia Q, przepuszczając Q-1
ij = [γj] ∩[γi] (jest to ℤ-wartościowym  "iloczynem zbiorów" lub 

"przecięciem" w homologii). Zauważ, że Q jest antysymetryczne. Wewnętrznie Q jest 

elementem w HomZ (H1(C, ℤ), H1(C, ℤ)). Ponieważ iloczyn sumy zbiorów  w kohomologii to 

dwoistość Poincar'e  do znaku iloczynu zbiorów w homologii, dla dowolnych abelowych 

różniczek ω,τ mamy  

 

Relacje (8.2), (8.3) można zapisać w formie  

 

(tutaj ~ oznacza transpozycję a † hermitowską koniugację). W tej formie nazywane są 

relacjami biliniowymi Riemanna. Sposobem na sprawdzenie, czy budowa rozmaitości 

Jacobiego nie zależy od wyborów, których dokonaliśmy, jest jej nieodwracalne 

przekształcenie. Całkowanie przez cykle definiujeodwzorowanie  

 

 To odwzorowanie jest iniekcyjne: jeśli i([γ]) (ω) = 0 dla danego γ i wszystkich ω to γ jest 

homologiczne do stałej pętli. Następnie mamy reprezentację J(C) = H0(C,K)*/H1(C, ℤ). 

Ćwiczenie 8.2. Odnosząc się do J(C) jako H0(C,K)*/H1(C, ℤ), pokazują, że dualizm Serre’a i 

Poincar'e tworzą izomorfizm J(C)≃ Pic0(C).  

1.1.Odwzorowanie Abela. Po ustaleniu punktu p0 w C i podstawie { ω1,. . . , ωg} w H0(C, K) 

definiujemy odwzorowanie  

 (8.4) μ: C → J(C)  

przez puszczenie  

 

Wartość μ(p) w ℂg będzie zależała od wyboru ścieżki od p0 do p; jednakże, jeśli δ1 i δ2 są dwiema 

ścieżkami, zorientowaną  sumą  δ1 - δ2 określi cykl w homologii, dwie wartości będą się różnić 

elementem w siatce, a μ(p) jest dobrze zdefiniowanym punktem w J(C). Z (8.4) możemy 

uzyskać homomorfizm grupy  

(8.5) μ: Div(C) → J (C), 

pozwalając na  



 

Wszystko to zależy od wybranego punktu bazowego p0 jednak zauważyć, że jeśli deg D = 0, to 

wówczas wybór p0 jest nieistotne.  

Twierdzenie 8.3. (twierdzenie Abel'a) Dwa dzielniki D ,D’  ∈ Div(C) są liniowo równoważne, 

jeślii tylko jeśli μ(D) = μ(D’).  

Wniosek 8.4. Odwzorowanie Abela μ: C → J(C) jest iniekcyjny. 

 Dowód. Jeśli μ(p) = μ(q) z  poprzedniego Twierdzenia p ~ q jako dzielniki, ale ponieważ  g(C) ≥ 

1 to implikuje p = q (wynika to ze względów analogicznych do podanych w podrozdziale 7.3.5) 

Twierdzenie Abela można określić w bardziej wyszukanym języku, jak następuje. Niech Divd 

(C) będzie podzbiorem Div(C) utworzonym przez dzielniki stopnia d, i niech Picd(C) będzie 

zbiorem wiązek liniowych stopnia d. Ma odwzorowanie surjektywne  ℓ : = Divd(C) → Pic(C), 

którego jądro jest izomorficzne do H0(C, ℳ*) / H0(C,𝒪(3). Następnie μ filtruje morfizm v : Picd 

(C) → J(C), a jeden ma schemat przemienny 

 

co więcej, morfizm v jest iniektywny (jeśli v(L) = 0, ustawiamy  L = ℓ(D) (to znaczy L = [D]), a 

następnie  μ(L) = 0, to znaczy L jest trywialne). Możemy powiedzieć coś więcej o morfizmie , a 

mianowicie, że jest bijekcją. Wystarczy udowodnić ,że v jest surjektywne dla ustalonej wartości 

d. Niech Cd będzie d-krotnym iloczynem kartezjańskim C z samym sobą. Grupa symetryczna Sd 

porządku d działa na Cd; nazywamy iloraz Symd (C) = Cd/Sd sd-krotnym iloczynem 

symetrycznym C. Symd(C) można zidentyfikować za pomocą zestawu skutecznych dzielników 

C stopnia d. Mapa μ definiuje mapę μd: Symd(C)→ J(C). Każda lokalna współrzędna z na C daje 

lokalny układ współrzędnych {z1,. . . , zd} na Cd,  

zi(p1, ..., pd) = z(pi),  

a elementarne funkcje symetryczne współrzędnych zi dają lokalny układ współrzędnych dla 

Symd(C). Dlatego ten drugi jest d-wymiarową złożoną rozmaitością. Co więcej, holomorficzne 

odwzorowanie 

 

jest Sd-niezmiennikiem, dlatego schodzi do odwzorowania Symd(C) → J (C), który pokrywa się 

z μd. Ten ostatni jest holomorficzny. 

Ćwiczenie 8.5. Wykazać, że Symd(ℙ1)≃  ℙd. (Podpowiedź: napisz wyraźnie morfizm w 

jednorodnych współrzędnych.)  



Surjektywność  v wynika z następującego faktu, zwykle nazywanego twierdzeniem o inwersji 

Jacobiego. 

Twierdzenie 8.6. Mapa μg: Symg(C) → J(C) jest surjektywne 

Dowód. Niech D = Σpi ∈ Symg(C), z wszystkimi literami pi, a niech zi będzie lokalną współrzędną 

wyśrodkowaną w pi; następnie {z1,. . . , zg} jest lokalnym układem współrzędnych wokół D. Jeśli 

D’ jest w pobliżu D, mamy  

 

gdzie hji jest składnikiem ωj na dzi. Rozważ teraz macierz 

 

Możemy wybrać p1, tak aby ω1(p1) ≠ 0, a następnie odejmuejmy odpowiednią wielokrotność 

ω1 z  ω1,. . . , ωg możemy to zorganizować ,że ω2 (p1) = · · · = ωg(p1) = 0. Następnie wybierzmy 

p2, tak aby ω2 (p2) ≠ 0 i ustaw to ω3(p2) = · · · = ωg(p3) = 0 i tak dalej. W ten sposób macierz (8.7) 

jest górnym trójkątem. Dzięki takim wyborom różniczek abelowych ωi  oraz punktów pi, 

jakobińskich macierzy {hji} jest również trójkątna, a ponieważ ωi(pi)  ≠ 0, jej przekątne elementy 

hii są niezerowe w punkcie D, tak że przy punkcie D odpowiadający naszym wyborom 

wyznacznik Jacobiego jest niezerowy. Oznacza to, że wyznacznik nie jest wszędzie zerowy, a 

według Lematu 7.4. 

Twierdzenie 8.7. Mapa μg jest generalnie jeden do jednego. 

Dowód. Let u ∈ J(C) i wybierz dzielnik D  ∈ μ-1
g(u). Według twierdzenia Abela włókno μ-1

g(u) 

jest utworzone przez wszystkie efektywne dzielniki liniowo równoważne D, stąd jest to 

przestrzeń rzutowa. Ale ponieważ dim J(C) = dimSymd(C), włókno μg jest generalnie 0-

wymiarowe, tak że generalnie jest to punkt.  

Oznacza to, że μg ustanawia biholomorficzną zgodność między gęstym podzbiorem Symd(C) i 

gęstym podzbiorem J(C); takie odwzorowana są  nazywane birationalne 

Wniosek 8.8. Każdy dzielnik stopnia ≥ g na krzywej algebraicznej genus g jest liniowo 

równoważny efektywnemu dzielnikowi. 

Dowód. Niech D  ∈  Divd(C) z d ≥ g. Możemy zapisać D = D’ + D’’ z deg D’ = g i D’’ ≥ 0. Poprzez 

odwzorowanie D’ do J(C) na odwzorowaniu Abela i zrobienie przeciwwagi w Symg(C) 

otrzymujemy efektywny dzielnik E liniowo równoważny do D’. Następnie E + D’’ jest 

skutecznym i liniowym odpowiednikiem D. 

Wniosek 8.9. Każda eliptyczna gładka krzywa algebraiczna (to znaczy każda gładka krzywa 

algebraiczna genus 1) ma postać ℂ/Λ dla jakiejś siatki Λ ⊂  ℂ 



Dowód. Mamy J (C) = ℂ/Λ , a odwzorowanie μ1 kończy się na μ, 

 

Według twierdzenia Abela, μ(p) = μ(q) wtedy i tylko wtedy, gdy występuje na C funkcja 

meromorficzna f taka, że (f) = p - q; ale na C nie ma funkcji meromorficznych z pojedynczym 

biegunem, więc μ jest iniektywne. μ jest również surjektywnym z Lematu 7.4 (jest to 

szczególny przypadek twierdzenia o inwersji Jacobiego), a więc jest bijekcyjny  

Wniosek 8.10. Kanoniczna wiązka dowolnej krzywej eliptycznej jest trywialna.  

Dowód. Reprezentujemy krzywą eliptyczną C jako iloraz ℂ/Λ. (Trywialna) styczna wiązka do C 

jest niezmienna pod działaniem Λ, dlatego też styczna wiązka do C jest również trywialna. 

Inną konsekwencją jest to, że jeśli C jest eliptyczną krzywą algebraiczną, a jedna wybiera punkt 

p ∈ C, krzywa ma strukturę grupy abelowej, przy czym p odgrywa rolę elementu 

tożsamościowego. 

1.2. Rozmaitości jakobiańskie są algebraiczne. Zgodnie z naszą wcześniejszą dyskusją, każdy 

1-wymiarowy torus złożony jest algebraiczny. Nie jest to już prawdą dla wyższych wymiarów 

tori. Jednak jakobiańska rozmaitość krzywej algebraicznej jest zawsze algebraiczna. Niech Λ 

będzie  kratą w ℂn. Każdy punkt w siatce jednoznacznie określa komórkę w siatce, a dwie 

przeciwległe strony komórki określają po identyfikacji zamkniętą gładką pętlę w ilorazie torusa 

T = ℂn / Λ. To zapewnia identyfikację . Niech teraz ξ będzie skrośnie-

symetryczną formą ℤ-bilinearną na H1(T, ℤ). Ponieważ HomZ(Λ2H1(T, ℤ), Z) ≃ H2(T, ℤ) 

kanonicznie (sprawdź ten izomorfizm jako ćwiczenie), ξ może być uznany za gładką, 

różniczkowalną, zespoloną, 2- formą na T 

Twierdzenie 8.11. 2-forma ξ  który na podstawie {ej} jest reprezentowany przez macierz 

przecięcia Q-1 jest formą dodatnią (1,1). 

Dowód. Jeśli {ej, j = 1. . . 2n} są prawdziwymi wektorami podstawowymi w ℂn generującymi 

kratę, mogą być uważane za podstawę w H1(T, ℤ). Generują również 2n rzeczywiste pola 

wektorowe na T (po zidentyfikowaniu ℂn z jego przestrzenią styczną w punkcie 0 stycznych 

wektorów wydajności ej do T w punkcie odpowiadającym 0, przenosząc je we wszystkich 

punktach T lewym transportem uzyskuje się 2n wektorowych pól, które nadal oznaczamy 

przez ej). Niech {z1,. . . , zn} są naturalnymi lokalnymi złożonymi współrzędnymi w T; macierz 

okresu może być opisana jako 

 

Po napisaniu ξ na podstawie  można sprawdzić, że podane właściwości ξ  są 

równoważne z relacjami biliniowymi Riemanna.   Istnieje na J(C) a (w zasadzie gładka) wiązka 

liniowa L, której pierwsza klasa Cherna jest klasą kohomologii ξ. Ta wiązka linowa ma 



połączenie, którego krzywizna jest (kohomologiczna do)  ponieważ ta forma jest typu 

(1,1), L może mieć strukturę holomorficzną. Z tą strukturą jest obszerna w Twierdzeniu 7.3. 

Definiuje to rzutowe osadzanie J(C), tak aby ta ostatnia była algebraiczna. 

2. Krzywe eliptyczne 

Rozważmy krzywą C’ w ℂ2 podaną równaniem 

(8.8) y2 = P(x),  

gdzie x, y są standardowymi współrzędnymi w ℂ2, a P(x) jest wielomianem stopnia 3. Poprzez 

zapisanie równania (8.8) w jednorodnych współrzędnych, C’ może być zakończone do krzywej 

algebraicznej C osadzona w ℙ2 - krzywa sześcienna w ℙ2. Załóżmy, że C jest gładkie. Przez 

formułę genus widzimy, że C jest krzywą eliptyczną. 

Ćwiczenie 8.1. Pokazują, że ω = dx / y jest nigdzie zanikającym abelowym dyferencjałem na C. 

Po udowodnieniu, że wszystkie krzywe eliptyczne mogą być zapisane w formie (8.8), zapewnia 

to kolejny dowód na trywialność kanonicznej wiązki krzywej eliptycznej. (Wskazówka: wokoło 

każdego punktu rozgałęzienia, z = √P(x) jest dobrą lokalną współrzędną) Równanie (8.8) 

ponadto wykazuje C jako osłonę ℙ1, która jest rozgałęziona z rzędu 2 w punktach, w których y 

= 0 i przy wskaż w nieskończoności. Sprawdza się również, czy punkt w nieskończoności jest 

punktem gładkim. Chcemy pokazać, że każdą gładką krzywą eliptyczną można zrealizować w 

ten sposób. Niech więc C będzie gładką krzywą eliptyczną. Jeśli naprawimy punkt p w C i 

przyjrzymy się dokładnemu ciągowi snopów na C  

 

postępując jak zwykle (dualoność Serre’a i zanikające twierdzenie) jeden pokazuje, że H0(C,𝒪 

(2p)) jest niezerowe. Niezmienną sekcję f można uznać za globalną funkcję meromorficzną 

holomorficzną w C- {p}, mającą podwójny biegun w punkcie p. Ponadto ustalamy nigdzie 

zanikający holomorficzny 1-form ω (która istnieje, ponieważ K jest trywialne). Mamy  

Resp (fω) = 0.  

Realizujemy C jako ℂ/Λ; które wyróżniają złożoną współrzędną z na otwartym podzbiorze C 

odpowiadającym podstawowej komórce sieci krystalicznej ?. Wtedy możemy wybrać ω = dz, 

a f można wybrać w taki sposób, aby  

 

 Z drugiej strony funkcja meromorficzna df /ω jest holomorficzna poza p, i ma potrójny biegun 

w punkcie p. Możemy wybrać stałe a, b, c takie, że   

 

Wiązka liniowa 𝒪(3p) jest bardzo obszerny, tj. jego kompletny układ liniowy realizuje 

osadzanie  Kodaira C w przestrzeni rzutowej. Według Riemanna-Rocha i twierdzenia znikania 



mamy h0(3p) = 3, więc C jest wszczepione w ℙ2. Aby jednoznacznie zrozumieć osadzanie, 

możemy wybrać trzy globalne sekcje odpowiadające funkcjom meromorficznym . , 

Zobaczymy, że są one powiązane przez wielomianową tożsamość, która następnie wyraża 

równanie wycinania C w ℙ2. Rzeczywiście mamy, dla odpowiednich stałych α,β, γ 

 

więc ustawienie δ = α – β 

 

Tak więc funkcja meromorficzna po lewej stronie jest holomorficzna z dala od p i ma na p 

prostym słupie. Taka funkcja musi być stała, w przeciwnym razie zapewniłaby izomorfizm C ze 

sferą Riemanna. Zatem C można opisać jako miejsce w  ℙ2, którego równanie we 

współrzędnych afinicznej wynosi  

 

dla odpowiedniej stałej 𝜖 .Przez transformację liniową na y możemy ustawić β = 0, a następnie 

przez transformację liniową x możemy ustawić dwa pierwiastki wielomianu po prawej stronie 

(8.9) do 0 i 1. Tak więc wyrażamy krzywą eliptyczną C w standardowej formie (reprezentacja 

Weierstraßa) 

 (8,10) y2 = x (x - 1) (x -λ). 

Ćwiczenie 8.2. Określić, jakie wartości parametru λ krzywa (8.10) jest gładka.  

Chcemy rozwinąć tę konstrukcję. Po ustaleniu złożonej współrzędnej z, funkcja f jest 

zasadniczo również ustalona. Nazywamy to 𝒫 -funkcją  Weierstraßa. Jego pochodną jest 

. Zauważ, że 𝒫 nie może zawierać terminów nieparzystych w rozszerzeniu  

Laurenta, w przeciwnym razie 𝒫(z) – 𝒫(-z) byłby nietrwałym holomorficznym elementem na 

C. Tak  

 

dla odpowiednich stałych a, b. Na podstawie tego widzimy, że 𝒫 spełnia warunek  

(𝒫’)2 - 4 𝒫3 + 20 a = stała’ 



 zwykle pisze się g2 dla 20a i g3 dla stałej po prawej stronie. Pod względem tej reprezentacji 

możemy wprowadzić odwzorowanie  j: ℳ1 → ℂ, gdzie ℳ1 jest zbiorem klas izomorfizmu 

gładkich krzywych eliptycznych (przestrzeń modułów rodzaju krzywe)  

 

Pokazuje, że to odwzorowanie jest bijektywne; w szczególności ℳ1 ma strukturę złożonego 

kolektora. Liczba j(C) nazywana jest j-niezmiennością krzywej C. Możemy zatem powiedzieć, 

że przestrzeń modulacji ℳ1 jest izomorficzna z ℂ.  

Ćwiczenie 8.3. Zapisz j-niezmiennik j jako funkcję parametru λ w równaniu (8.10). Myślisz ,że 

λ jest dobrą współrzędną w przestrzeni modułów ℳ1? Holomorficzne odwzorowanie 

 

umieszcza C w ℙ2 jako krzywą sześcienną wyciętą przez wielomian  

 F = y2 - 4x3 + g2x + g3  

 (używamy takich samych współrzędnych afinicznych, jak w poprzednim przedstawieniu). 

Ponieważ mamy  

ω = dx/y  

a odwrotnością jest odwzorowanie Abela  

 

po wybraniu p0 w punkcie w nieskończoności, p0 =𝜓(0) = [0, 0, 1]. Pod względem tej konstrukcji 

możemy podać elementarną geometryczną wizualizację prawa grupowego na krzywej 

eliptycznej. Wybierzmy p0 jako t Wybierzmy p0 jako element identyczności w C. Oznaczymy 

przez  element p∈ C uważany za element grupy (tak ). Według twierdzenia Abela, 

Twierdzenie 8.3, mamy  

  wtedy i tylko wtedy, gdy p1 + p2 + p3 ~ 3 p0 (rzeczywiście można pomyśleć, 

że , a jedno ma μ(p1 + p2 + p3 - 3p0) = 0).  

Niech M (x, y) = mx + ny + q będzie równaniem linii w ℙ2 przez punkty p1, p2, a niech p4 będzie 

dalszym przecięciem tej linii z C ⊂ ℙ2. Funkcja M(z) = M(𝒫(z), 𝒫’ (z)) na C znika (pierwszego 

rzędu) tylko w punktach p1, p2, p4 i ma biegun na p0. Ten biegun musi być trzeciego rzędu tak, 

aby dzielnik M(z) był p1 + p2 + p4 - 3 p0, tj. p1 + p2 + p4 - 3 p0  ~ 0. 

Jeśli p1 + p2 + p3 ~ 3p0, a następnie p3 ~ p4, więc p3 = p4, i p1, p2, p3 są współliniowe. 



Odwrotnie, jeśli p1, p2, p3 są współliniowe, p1 + p2 + p3-3p0 jest dzielnikiem funkcji 

meromorficznej M, więc p1 + p2 + p3-3p0 ~ 0. Pokazaliśmy więc, że  wtedy i 

tylko wtedy, gdy p1, p2, p3 są współliniowymi punktami w ℙ2.  

Przykład 8.4. Niech C będzie krzywą eliptyczną o reprezentacji Weierstraßa y2 = x3 - 1. C jest 

podwójnym pokryciem ℙ1, rozgałęzioną w trzech punktach  

 

(gdzie α = e2πi/3) oraz w punkcie o nieskończoności p0. Punkty p1, p2, p3 są współliniowe, więc 

. Dwa punkty q1 = (0, i), q2 = (0, -i) leżą na C. Linia do q1 , q2 przecina C w 

punkcie w nieskończoności, ponieważ można sprawdzić jednorodne współrzędne. Więc w tym 

przypadku elementy  są odwrotnością drugiego, a q1 + q2 ~ 2p0. Bardziej ogólnie, jeśli q 

∈ C jest takie, że , to p + q ~ 2p0, a q jest dalszym przecięciem C z linią przechodzącą 

przez p, p0; jeśli p = (a, b), to q = (a, -b). Zatem punkty rozgałęzienia pi są elementami 2-

skrętnymi w grupie,  

 3. Krzywe węzłowe 

W tej sekcji pokazujemy, w jaki sposób osobliwe charakterystyki krzywej (płaszczyzny) można 

rozwiązać za pomocą procedury o nazwie blowup. 

3.1. Wysadzić w powietrze. Wybuch punktu w rozmaitości  oznacza zastąpienie punktu 

wszystkimi możliwymi kierunkami, którymi można się zbliżyć podczas przemieszczania się w 

odmianie. W pierwszej kolejności rozważa wybuch ℂ2 na początku; ponieważ ta przestrzeń jest 

dwuwymiarowa, zestaw wszystkich możliwych kierunków jest kopią ℙ1. Niech x, y będą 

standardowymi współrzędnymi w ℂ2, a w0, w1 jednorodnymi współrzędnymi w ℙ1. Wydmuch 

ℂ2 na początku jest podrozmaitością Γ ℂ2 × ℙ1 określoną przez równanie  

xw1 - y w0 = 0.  

Aby wykazać, że Γ jest złożoną rozmaitości kolektorem, pokrywamy ℂ2 × ℙ1 z dwoma 

współrzędnymi, V0 = ℂ2 × U0 i V1 = ℂ2 × U1, gdzie U0, U1 są standardowymi wykresami 

afinicznymi w ℙ1, ze współrzędnymi (x, y, t0 = w1/w0) i (x, y, t1 = w0/w1). Γ jest gładką 

hiperpowierzchnią  w ℂ2 × ℙ1, stąd jest to złożona powierzchnia. Z drugiej strony, jeśli 

postawimy homogeniczne współrzędne (v0, v1, v2) w ℂ2, wówczas Γ może być traktowane jako 

otwarty podzbiór kwadratu w ℙ2 × ℙ1 mający równanie v1w1 - v2w0 = 0, więc Γ jest w 

rzeczywistości algebraiczny. Ponieważ Γ jest podzbiorem ℂ2 × ℙ1, istnieją dwa rzuty 

 

które są holomorficzne. Jeśli p ∈  ℂ2- {0}, wtedy σ-1 (p) jest punktem (co oznacza, że istnieje 

unikalna linia przez p i 0), tak że 



 

jest biholomorfizmem. Przeciwnie σ-1(0) ≃  ℙ1 jest zbiorem linii przez punkt początkowy w ℂ2. 

Włókno z π nad punktem (w0, w1) ∈ ℙ1 jest linią xw1-y w0 = 0, więc π sprawia, że Γ w całkowitej 

przestrzeni pakietu liniowego nad ℙ1 Ta wiązka trywializuje się na pokryciu {U0, U1} i funkcja 

przejścia g: U0 ∩ U1 → ℂ* jest g(w0,w1) = w0/w1, więc pakiet linii jest faktycznie tautologicznym 

pakietem 𝒪P1(-1). Ta konstrukcja ma charakter lokalny i dlatego może być zastosowana do 

dowolnej złożonej powierzchni X (dwuwymiarowego złożonego kolektora) w dowolnym 

punkcie p. Niech U będzie wykresem wokół p, o złożonych współrzędnych (x, y). Powtarzając 

tę samą konstrukcję otrzymujemy złożoną rozmaitością U’ z rzutami 

 

i 

 

jest biholomorfizmem, dzięki czemu można zastąpić U przez U’ wewnątrz X i uzyskać złożony 

kolektor X’ z rzutem σ : X’ → X, który jest biholomorfizmem zewnętrznym σ-1(p). Rozmaitość 

X’ jest wybuchem X w punkcie p. Obraz odwrotny E = σ -1(p) jest dzielnikiem w X’, nazywanym 

wyjątkowym dzielnikiem i jest izomorficzny z ℙ1. Konstrukcja blowup Γ pokazuje, że X’ jest 

algebraiczne jeśli X jest.  

Przykład 8.1.Wybuch ℙ2 w punkcie jest algebraiczną powierzchnią X1 (przykład powierzchni 

Del Pezzo); rozmaitość Γ, otrzymany przez wysadzenie ℂ2 w miejscu pochodzenia, jest 

biolomorficzny względem X1 minus linia rzutowa (tak, że X1 oznacza uzwarcenie Γ).  

3.2.  Niech C będzie krzywą w ℂ2 zawierającą pochodzenie. Oznaczmy jak poprzednio wybuch 

Γ z ℂ2 na początku i odwołać się do diagramu (8.11). Zauważ, że odwrotny obraz σ-1(C) ⊂ Γ 

zawiera wyjątkowy dzielnik E, i że σ-1(C) \ E jest izomorficzne do C - {0}. 

Definicja 8.2. Krzywa  σ-1(C) ⊂ Γ jest całkowitą transformacją C. Krzywa uzyskana przez 

przyjęcie topologicznego zamknięcia σ-1(C)\E w Γ jest ścisłą transformacją C.  

Chcemy sprawdzić, do których punktów dodajemy σ-1(C)\E przy podejmowaniu 

topologicznego zamknięcia. W tym celu musimy zrozumieć, jakie są sekwencje w ℂ2, które 

zbiegają się do 0, które są unoszone przez σ do zbieżnych ciągów . Niech {pk = (xk, yk)}k∈N będzie 

ciągiem punktów w ℂ2 zbiegającą się do 0; następnie σ-1(xk, yk) jest punktem (xk, yk, w0, w1) z 

xkw1 - ykw0 = 0. Załóżmy, że dla k duże wystarczy mieć w0 ≠ 0 (w przeciwnym razie moglibyśmy 

założyć, że w1 ≠ 0 i podniosłoby podobny argument). Wtedy w1/w0 = yk/xk, i { σ-1(pk)} zbiega 

się wtedy i tylko wtedy, gdy {yk/xk} ma limit, powiedzmy h; w takim przypadku { σ-1(pk)} zbiega 

się do punktu (0, 0, 1, h) E. Oznacza to, że linie rk łączące 0 do pk zbliżają się do linii 

ograniczającej r mającej równanie y = hk. Tak więc sekwencja {pk = (xk, yk)} zbieżna do 0 do 



zbieżnej sekwencji w Γ wtedy i tylko wtedy, gdy linie rk przyjmują linię ograniczającą r; w takim 

przypadku uniesiona sekwencja zbiega się do punktu E reprezentującego linię r.  

Ścisła transformacja C’ z C spełnia wyjątkowy dzielnik w tylu punktach, jak kierunki, wzdłuż 

których można zbliżyć się do 0 na C, a mianowicie, jak styczne w C na 0. Zatem, jeśli C jest 

gładkie w punkcie 0, to jego ścisła transformacja spotyka się z E w jednym punkcie. Każdy 

punkt przecięcia musi być zliczany z jego wielokrotnością: jeśli w punkcie 0 krzywa C zawiera 

zbiegające się ze sobą styczne, to surowa transformacja spotyka się z wyjątkowym dzielnikiem 

w punkcie m wielości.  

Definicja 8.3. Niech krzywa C (płaska płaszczyzna) zostanie podana równaniem f (x, y) = 0. 

Mówimy, że C ma krotność m przy 0, jeśli rozszerzalność Taylora f przy 0 zaczyna się od stopnia 

m.  

Oznacza to, że krzywa ma m stycznych w punkcie 0 (ale niektóre z nich mogą się pokrywać). 

Wybierając odpowiednie współrzędne, można zastosować to pojęcie do dowolnego punktu 

krzywej płaskiej.  

Przykład 8.4. Krzywa jest gładka w punkcie 0 wtedy i tylko wtedy, gdy jej krotność przy 0 

wynosi 1. Krzywe xy = 0, y2 = x2 i y2 = x3 mają krotności 2 przy 0. Pierwsze dwa mają dwie 

wyraźne styczne w punkcie 0, trzecia ma podwójną styczną.  

Jeżeli krzywa C ma krotność m przy 0, to ma m stycznych w punkcie 0, a jej ścisła transformacja 

spotyka się z wyjątkowym dzielnikiem Γ w m punktach (zauważmy jednak, że wszystkie te 

punkty są różne tylko wtedy, gdy styczne są odrębne). 

Definicja 8.5. Pojedynczy punkt płaskiej krzywej C mówi się, że jest węzłowy, jeśli w tym 

punkcie C ma krotność 2, a dwie styczne do krzywej w tym punkcie są odrębne.  

Ćwiczenie 8.6. W odniesieniu do równania (8.10), ustal, dla jakich wartości λ krzywa ma 

osobliwość węzłową.  

Ćwiczenie 8.7. Pokaż, że wokół węzłowej osobliwości krzywej jest izomorficzna z otwartym 

sąsiedztwem początku krzywej xy = 0 w ℂ2.  

Przykład 8.8. (Wybuch węzłowej osobliwości.) Rozważmy krzywą C ⊂ ℂ2 mający równanie x3 

+ x2 - y2 = 0. Krzywa ta ma wielokrotność 2 w punkcie początkowym, a jej dwie styczne w 

punkcie początkowym mają równania y = ±x. A więc C ma swoistość węzłowa u źródła. 

Przypominamy, że Γ jest opisane jako locus  

 

Rzut σ jest opisane jako  

 



w Γ ∩ V1 i Γ ∩ V2, odpowiednio.  Poprzez podstawienie pierwszej z reprezentacji (8.12) do 

równania C otrzymujemy równanie ograniczenia całkowitej transformacji do Γ ∩ U1:  

u2 (u + 1 - t2) = 0, 

 gdzie t = w0/w1. u2 = 0 to równanie wyjątkowego dzielnika, tak że równanie transformacji 

ścisłej wynosi u + 1 - t2 = 0. Poprzez przyznanie u = 0 otrzymujemy punkty (0, 0, 1, 1) i (0, 0, 1, 

-1) jako punkty przecięcia transformacji ścisłej z wyjątkowym dzielnikiem. Przez podstawienie 

drugiej reprezentacji w równania (8.12) otrzymujemy równanie całkowitej transformacji w Γ 

∩ U0; ścisła transformacja ma teraz równanie t3 v + t2 - 1, dając te same punkty przecięcia. 

Całkowita transformacja jest krzywą redukowalną, z dwoma nieredukowalnymi składnikami, 

które spotykają się w dwóch punktach.  

Ćwiczenie 8.9. Powtórz poprzednie obliczenia dla krzywej węzłowej xy = 0. W szczególności 

pokazują, że całkowita transformacja jest krzywą redukowalną, składającą się z wyjątkowego 

dzielnika i dwóch dodatkowych składowych zerowych, z których każdy spełnia wyjątkowy 

dzielnik w punkcie. 

Przykład 8.10. (ostrze krzywej) Niech C będzie krzywą z równaniem y2 = x3. Ta krzywa ma 

krotność 2 w miejscu pochodzenia, gdzie ma podwójną styczną. Postępowanie jak w poprzedni 

przykładzie otrzymujemy równanie vt3 = 1 dla C’ w Γ ∩ V0, więc C’ nie spełnia E na tym 

wykresie. Na drugim wykresie równanie C’ wynosi t2 = u, więc C’ spełnia E w punkcie (0, 0, 0, 

1); mamy jeden punkt przecięcia, ponieważ dwie styczne do C w punkcie początkowym 

pokrywają się. Surowa transformacja jest nieredukowalną krzywą, a całkowita transformacja 

jest krzywą redukcyjną z dwoma komponentami spotykanymi w punkcie (podwójnym). 

3.3. Normalizacja krzywej w płaszczyźnie węzłowej. Z poprzednich przykładów jasno wynika, 

że ścisła transformacja płaskiej krzywej węzłowej C (to znaczy, krzywej płaskiej z osobliwymi 

tylko węzłami) jest ponownie krzywą węzłową, z jednym mniejszym punktem jednostkowym. 

Dlatego po skończonej liczbie wybuchów uzyskujemy gładką krzywiznę N wraz z morfizmem 

biracjonalnym π : N→ C. N nazywa się normalizacją C.  

Przykład 8.11. Rozważmy gładką krzywą C0 w ℂ2 o równaniu y2 = x4 - 1. Rzut na oś X sprawia, 

że C0 jest podwójną osłoną C, rozgałęzioną w punktach (± 1,0) i (± i,0). Krzywa C0 może być 

zakończona krzywą rzutową, po prostu zapisując jej równanie w jednorodnych współrzędnych 

(w0, w1, w2) i rozpatrując ją jako krzywą C w ℙ2; kompresujemy C0 przez dodanie punktu w 

nieskończoności, który w tym przypadku nie jest punktem rozgałęzienia. Równanie C to 

 

Ta krzywa ma genus 1 i jest w liczbie pojedynczej w nieskończoności (jak można się domyślić, 

ponieważ formuła genus dla gładkich krzywych płaskich nie działa); rzeczywiście, po 

wprowadzeniu współrzędnych afinicznych ξ  = w0/w2, η = w1/w2 (w tych współrzędnych punkt 

w nieskończoności na osi x η = ξ = 0) mamy równanie  

 



 pokazujące, że C rzeczywiście jest liczbą pojedynczą w nieskończoności. Można 

przedefiniować współrzędne η , ξ  tak, że C ma równanie  

 

pokazujące, że C jest krzywą węzłową. Następnie można go opisać jak w przykładzie 8.8. 

Formuła genus. Podajemy tutaj, bez dowodu, formułę, która może być użyta do obliczenia 

genus normalizacji N krzywej węzłowej C. Załóżmy, że N ma t składników nieredukowalnych 

N1,. . . , Nt, i że C ma δ punktami osobliwymi. Wtedy:  

 

Na przykład, stosując tę formułę do przykładu 8.8, uzyskujemy, że normalizacja jest linią 

rzutową. 


