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על התחום: 
 ההתענינות בצורות גיאומטריות המוגדרות ע"י משוואות אלגבריות (פולינומים), כגון המעגל או האליפסה, החלה כבר בימי

 ) מעלalgebraic curves and surfaces היה "ידוע" מיון העקומים והמשטחים האלגבריים (19קדם. לקראת סוף המאה ה- 
של המספרים המרוכבים. ההסתייגות היא שההגדרות וההוכחות שהיו מקובלות אז בתחום היו רופפות ולאℂהשדה    

ה-  במאה  היתה  אחר  מכיוון  רימאן19מדוייקות.  ע"י  במיוחד  המרוכבת,  האנליטית  הגיאומטריה  של  התפתחות   
)Riemann. (

נעשה מאמץ לבנות תיאוריה מתמטית מדויקת של יריעות אלגבריות (20בתחילת המאה ה-   algebraic varietiesעם ,( 
 הגדרות, אקסיומות והוכחות מלאות,  אשר תתבסס על האלגברה הקומוטטיבית. הדמויות הבולטות בפעילות זו היו א'

 ). אחד ההישגים שלהם היה מתן הוכחות מדוייקות למיוןSerre) ו- סר (Zariski), זריסקי (Weil), וייל (E. Artinארטין (
העקומים והמשטחים האלגבריים.

  שינתה ללא היכר את פני הגיאומטריה האלגברית. הוא הראה כיצד1950) בשנות ה- Grothendieckהמהפכה של גרותנדיק (
היריעות פרוייקטיביים.  מרחבים  בתוך  שיכון  וללא  ללא משוואות  ביותר,  כללי  באופן  אלגבריות  יריעות  להגדיר   ניתן 

 ; ואפילואלגבריאינפיניטסימלי חשבון ), איפשרו לדבר על משפחות של יריעות; על schemesהחדשות  הללו, שכונו סכמות (
 לפי גרותנדיק ישנו. לדוגמה, (כלומר להפוך את תורת המספרים לחלק מן הגיאומטריה האלגברית)על יריעות אריתמטיות 

Spec ) הנקרא1(יריעה ממימד עקום  ℤ 0,2,3,5, שבו הנקודות הן,  (?מהן יתר הנקודות) .

  מן השניםהישגים בולטיםהגיאומטריה האלגברית משמשת ככלי יעיל מאד למחקר בתחומים מתמטיים שונים. הרי כמה 
 (בעיקר עקומים) נעשה תוך שימוש כבד בגיאומטריה אלגברית Wiles) ע"י וויילס (Fermatהאחרונות. פתרון בעיית פרמה (

(אליפטיים) קונטסביץ'  של  הפתרון  שני,  מצד   .Kontsevich) וויטן  להשערת   (Wittenבפיזיקה בבעיות  עסקה  אשר   ,( 
 תאורטית (תורת המיתרים), סיפק כלים חדשים לטיפול בשאלות קלאסיות של הגיאומטריה האלגברית (ספירה ומיון של

תת-יריעות של יריעה נתונה). 

למי מיועד הקורס:
הקורס מיועד לתלמידים לתארי מוסמך ודוקטור. תלמידים מצטיינים לתואר בוגר יוכלו להשתתף בהסכמת המרצה בלבד. 

דרישות קדם:
 " ו- "מבוא לטופולוגיה". מאד מומלצים הקורסים הבאים:1באופן רשמי דרישות הקדם הן הקורסים "מבנים אלגבריים 

 ", "פונקציות מרוכבות", "יריעות דיפרנציאביליות" ו- "תורת גאלואה". קצב ההתקדמות בקורס יקבע2"מבנים אלגבריים 
לפי הרמה והידע של הסטודנטים, ולפי מידת רצונם להשלים חומר באופן עצמאי מחוץ להרצאות. 



איור: עקום אליפטי במישור (החלק הממשי)

רשימת הנושאים:
הרשימה כוללת הרבה נושאים, וברור שלא אספיק ללמד את כולם... (ראה סעיף קודם). 

(דיפרנציאביליותו טופולוגיותהקדמה: יריעות .1  Differentiable Manifolds:( הגדרת יריעה דיפרנציאבילית והעתקה 
. ℂדיפרנציאבילית, הדבקה, דוגמאות. יריעות אנליטיות מעל 

 ): קטגוריות ופונקטורים. הגדרת מרחב עם אלומה של חוגי פונקציות,Spaces with Functions (מרחבים עם פונקציות.2
הגדרת מורפיזם בין מרחבים כאלה, דוגמאות.  

 חוגים נתריאניים, משפט הבסיס של הילברט. הרחבות אלגבריות וטרנסצנדנטיות שליסודות האלגברה הקומוטטיבית: .3
 שדות, משפט האפסים של הילברט. לוקליזציה של חוגים, אידיאלים ראשוניים, מכפלה טנזורית. (פרק זה ללא הוכחות

מלאות.)

 : הגדרת המרחב הטופולוגיK)  מעל שדה סגור אלגברית Affine Algebraic Varieties(יריעות אלגבריות אפיניות .4

X=Max A ואלומת החוגים OX עבור K אלגברה קומוטטיבית-A-מכפלה של יריעות. קצת עליריעות. מורפיזמים. תת , 
חבורות אלגבריות.

 : הגדרה, דוגמאות.K)  מעל שדה סגור אלגברית Projective Algebraic Varieties(יריעות אלגבריות פרוייקטיביות .5

PKאוטומורפיזמים של המרחב הפרוייקטיבי 
n.

PK): הגדרות, דוגמאות. בניית אגד וקטורי ע"י הדבקה. האגד הטאוטולוגי מעל Vector Bundles(אגדים וקטוריים .6
n. 

) של יריעה. Picardתכונות אוניברסליות. אלומת החתכים של אגד וקטורי. חבורת פיקאר (

Tangent(האגד המשיקי .7  Bundle) גזירות   :(derivations) חלקות  אלגברות  חוגים,  של   (smooth algebrasהאגד ,( 
Tהמשיקי  X .של יריעה חלקה. תבניות דיפרנציאליות והאגד הקו-משיקי 

 ): הגדרת מושג האלומה על מרחב טופולוגי. אלומות של מודולים, אלומותSheaves of Modules(אלומות של מודולים .8
קוהרנטיות וקוואזי-קוהרנטיות. 

 .A עבור חוג קומוטטיבי OX ואלומת החוגים X=SpecA: הגדרת המרחב הטופולוגי  מבט קצר) –Schemes (סכמות.9
הגדרות של סכמות ומורפיזמים.   
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