
BEN GURION UNIVERSITY גוריון בן אוניברסיטת

למתמטיקה המחלקה

יקותיאלי אמנון פרופ׳

X 10.4.2011

אלגברית לגיאומטריה מבוא – בית עבודת

איתי להתייעץ אפשר בהרצאה. שהוכחנו בדברים רק ולהשתמש לבד, לעבוד נא

פסח. חופשת אחרי להגשה באימייל.

,K השדה מעל K[s, t] הפולינומים בחוג להשתמש יותר נוח יהיה הזאת בעבודה

נרשום x = (λ1, λ2) ∈ A
2(K) ונקודה f(s, t) פולינום עבור .K[t1, t2] במקום

.f(x) := f(λ1, λ2) ∈ K

מעל הבאות האפיניות האלגבריות היריעות את נגדיר .C הוא השדה הזאת בשאלה .1

:C

, X1 := Z(s2 + t2 − 1) ⊂ A
2(C)

, X2 := Z(st− 1) ⊂ A
2(C)

, X3 := Z(s2 − t) ⊂ A
2(C)

או ביניהן, איזומורפיזם למצוא יש הארבע מן יריעות שתי לכל .X4 := A
1(C) ו־

איזומורפיות. אינן הן כי להוכיח

הפתוחה הקבוצה U תהי כלשהו. אלגברית סגור שדה K כאן .2

U := A
2(K)− {(0, 0)}

פתוח תת־מרחב (U,OU ) כלומר .OU := OA2(K)|U נגדיר הראשית). ללא (המישור

.(A2(K),OA2(K)) האפינית היריעה של

פריקות חוג הוא K[s, t] הפולינומים חוג (רמז: .OU (U) ∼= K[s, t] כי להוכיח א.

יחידה.)

במורפיזם להתבונן (רמז: אפינית. יריעה איננו (U,OU ) המרחב כי להוכיח ב.

(. U → A
2(K)

מעל (X,OX) פונקציות עם מרחב עבור כי נזכיר כלשהו. שדה K זו בשאלה .3

ה־ .mx הוא בו המקסימלי והאידיאל ,OX,x הוא המקומי החוג ,x ∈ X ונקודה K

זריסקי. של הקו־משיקי מרחב ה־ נקרא mx/m
2
x K־מודול

,x ∈ X נקודה ניקח .Sp(K) בקטגוריה מורפיזם f : (X,OX) → (Y,OY ) יהי כעת

f∗ : OY,y → OX,x מושרה הומומורפיזם שיש להראות .y := f(x) ∈ Y ותהי

.Mod(K) בקטגוריה f∗ : my/m
2
y → mx/m

2
x מושרה והומומורפיזם ,Alg(K) בקטגוריה

האפינית היריעה X תהי .C הוא השדה כאן .4

. X := Z(s2 − t3) ⊂ A
2(C)

ו־ f∗(s|X) := s3 כך: פונקציות חוגי על שמוגדר f : A1(C) → X במורפיזם נתבונן

.f∗(t|X) := s2

1



2

טופולוגיית עם טופולוגיים, מרחבים (של הומיאומורפיזם הוא f כי להוכיח א.

אפיניות. יריעות של איזומורפיזם איננו אבל זריסקי),

הפונקציה ואת X(R) הקבוצה את לצייר .X(R) := X ∩ A
2(R) נגדיר ב.

.x0 := (0, 0) ∈ X(R) בנקודה קורה מה במלים לתאר .f : A1(R) → X(R)
(רמז: .A1(C) → X אפיניות יריעות של איזומורפיזם אף אין כי להוכיח ג.

של הנקודות ובכל ,x0 ∈ X בנקודה זריסקי של הקו־משיקי המרחב את לחשב

(.A1(C)

בהצלחה!


