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– 5 השאלות מבין אחת ושאלה ,4 – 1 השאלות מבין אחת שאלה לפתור יש

בבקשה. יותר לא .8
אשר העבודה בתוך ובמשפטים בטענות להשתמש מותר מסויימת לשאלה בתשובה

בהרצאות שנכללו בדברים גם וכמובן אותם), הוכחת לא אם (גם שאלה לאותה קודמים

הבית. ובשעורי

.5.7.2011 עד להגשה באימייל. איתי להתייעץ אפשר לבד. לעבוד נא

־ ־ ־ ־

אי־פריקות אלגבריות יריעות הן היריעות כל אלגברית. סגור שדה K זאת בעבודה

עבור .X של הרציונליות הפונקציות שדה את k(X) ב־ נסמן X יריעה בהנתן .K מעל

נסמן (X ב־ 1 מקו־מימד אי־פריקה סגורה קבוצה D (כלומר X ב־ D ראשוני מחלק

של ההערכה חוג את OX,D וב־ ,k(X) על המתאימה הדיסקרטית ההערכה את vD ב־

.vD
בהנתן הבא. באופן חלקי סדר עליה נגדיר .Div(X) היא X של המחלקים חבורת

הראשוניים המחלקים הם {Di} (כאן E =
∑

imiDi ו־ D =
∑

i liDi מחלקים

.i לכל mi ≥ li אם E ≥ D ש־ נאמר , (li,mi ∈ Z ו־ השונים,

הוא f של הראשי המחלק כי נזכיר .0 מ־ שונה רציונלית פונקציה f תהי

. (f) :=
∑

i

vDi
(f) ·Di.

.f הפונקציה של והאפסים הקטבים את מציין הזה המחלק

היא X היריעה על המחלקים של השקילות מחלקות חבורת כי נזכיר

. Cl(X) =
Div(X)

ראשיים} {מחלקים

.An := A
n(K) בקצרה נסמן

טריוויאלית. היא Cl(An) החבורה .1 משפט

יחידה). פריקות תחום הוא K[t1, . . . , tn] החוג (רמז: .1 משפט את להוכיח .1 שאלה

נגדיר .X על כלשהו מחלק D יהי

. L(D) := {f ∈ k(X)× | (f) ≥ −D} ∪ {0}

כי ברור .i לכל vDi
(f) ≥ −li או ,f = 0 אם״ם f ∈ L(D) אז ,D =

∑
i liDi אם

.k(X) של תת־K־מודול הוא L(D)
1
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הקבוצה אם דומיננטי נקרא φ : X → Y מורפיזם יריעות. שתי Y ו־ X תהיינה

.Y ב־ צפופה φ(X)

K־אלגברות של הומומורפיזם יש אז דומיננטי. מורפיזם φ : X → Y יהי .1 טענה
φ אם בפרט פונקטוריאלית. הינה φ 7→ φ∗ ההתאמה .φ∗ : k(Y ) → k(X)

חוגים. של איזומורפיזם הוא φ∗ : k(Y ) → k(X) אז יריעות, של איזומורפיזם

.1 טענה את להוכיח .2 שאלה

ב־ ראשוני מחלק D יהי יריעות, של איזומורפיזם φ : X → Y יהי .2 טענה
ו־ φ∗(OY,E) ⊂ OX,D אז .Y ב־ ראשוני מחלק שהוא ,E := φ(D) ויהי ,X

K־מודולים של איזומורפיזם יש לכן .φ∗(LY (E)) ⊂ LX(D)

. φ∗ : LY (E) → LX(D)

.2 טענה את להוכיח .3 שאלה

פולינום g ויהי ,Pn ב־ ראשוני מחלק D יהי .Pn := P
n(K) עם נעבוד מעתה

עד יחיד g כי ידוע .D = ZPn(g) ש־ כך K[t] := K[t0, . . . , tn] ב־ אי־פריק הומוגני

נגדיר בקבוע. כפל כדי

. deg(D) := deg(g).

נגדיר D =
∑

i liDi מחלק עבור

. deg(D) :=
∑

i

li deg(Di)

אבליות חבורות של הומומורפיזם כן אם יש

. deg : Div(Pn) → Z.

הומוגניים אי־פריקים לגורמים f של הפרוק (מתוך ברור ראשי. מחלק D = (f) יהי

מושרה הומומורפיזם יש לכן .deg(D) = 0 כי ובמכנה) במונה

. deg : Cl(Pn) → Z.

ביג׳קטיבי. הוא deg : Cl(Pn) → Z ההומומורפיזם .2 משפט

.2 משפט את להוכיח .4 שאלה

.K[t] של d ממעלה ההומוגני הרכיב את K[t]d ב־ נסמן

המחלק D := ZPn(h) ויהי ,d ממעלה h אי־פריק הומוגני פולינום ניקח .3 טענה
K־מודולים של איזומורפיזם שיש להוכיח המתאים. הראשוני

χh : K[t]d
≃

−→ L(D)

.χh(g) := gh−1 היא שלו הנוסחה אשר
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.3 טענה את להוכיח .5 שאלה

ψ(D) גם אז .d ממעלה ראשוני מחלק D ויהי ,Pn של אוטומורפיזם ψ יהי .4 טענה
.d ממעלה ראשוני מחלק

.4 טענה את להוכיח .6 שאלה

(הפעולה באוטומורפיזמים משמאל A
n+1 המרחב על פועלת GLn+1(K) החבורה

ושל ,GLn+1(K) של מושרית פעולה מקבלים וקטורים). על מטריצות של הסטנדרטית

את φγ ב־ נסמן γ מטריצה בהנתן .Pn המרחב על ,PGLn+1(K) המנה חבורת

.Pn של המתאים האוטומורפיזם את φγ̄ וב־ ,An+1 של המתאים האוטומורפיזם

על־מישורים (כלומר Pn על 1 ממעלה ראשוניים מחלקים שני H ′ ו־ H יהיו .5 טענה
.H ′ = φγ̄(H) מקיים P

n של φγ̄ שהאוטומורפיזם כך ,γ מטריצה יש אז פרוייקטיביים).

.5 טענה את להוכיח .7 שאלה

המקיים P
n של אוטומורפיזם ψ יהי .H0 = P

n−U0 כלומר ;H0 := ZPn(t0) נסמן

כעת .L(H0) על K־מודולים של אוטומורפיזם משרה ψ∗ ,2 טענה לפי .ψ(H0) = H0

חבורות של איזומורפיזם מגדירה γ 7→ φ∗γ הנוסחה

. GLn+1(K)op
≃

−→ AutModK(K[t]1)

שהדיאגרמה כך γ יחידה מטריצה ישנה כך משום

K[t]1
χt0

//

φ∗γ

��

L(H0)

ψ∗

��

K[t]1
χt0

// L(H0)

(†)

קומוטטיבית. היא

חבורות של ההומומורפיזם .3 משפט

PGLn+1(K) → AutVar(K)(P
n) , γ̄ 7→ φγ̄

ביג׳קטיבי. הוא

ψ יהי סורג׳קטיביות. להראות הוא הקושי (רמז: .3 משפט את להוכיח .8 שאלה
γ תהי .ψ(H0) = H0 כי להניח אפשר 5 ו־ 4 טענות בעזרת .Pn של אוטומורפיזם

(.ψ = φγ̄ ש־ להראות .(†) שבדיאגרמה המטריצה

בהצלחה!


