
Algebräısche meetkunde

Jaap Top

JBI-RuG & DIAMANT
j.top@rug.nl

21 maart 2014
(DESDA symposium, Nijmegen)

1



Een definitie (wikipedia):
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Vandaag drie voorbeelden van toepassingen.
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Voorbeeld 1: (meetkunde van) n-de graads vergelijkingen.

J.J. Sylvester F. Klein P.H. Schoute

(1814–1897) (1849–1925) (1846–1925)
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Sylvester’s idee, voor vergelijkingen p(t) := f(t) + xg(t) + y = 0,

bij vaste polynomen f, g met graad(f) >graad(g) > 0:

Elke vergelijking “is” een punt (x, y) in het vlak.

Die met een dubbel nulpunt t = α: dan p(α) = p′(α) = 0.

De discriminantkromme is per definitie de kromme in het vlak

corresponderend met alle vergelijkingen die een dubbel nulpunt

hebben.
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De punten/polynomen met een gegeven nulpunt t = α leveren

een lijn: f(α) + xg(α) + y = 0.

Die lijn snijdt de discriminantkromme in het punt gegeven door

p(α) = p′(α) = 0 met multipliciteit minstens 2.
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1907, uit dictaat van Felix Klein
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Nu hiermee vergelijkingen oplossen.

Voorbeeld: t2 + t− 1 = 0. Plaatje:
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(t2 + t− 1 = 0, vervolg)

We zoeken een oplossing t = α. Onze vergelijking (1,−1) “ligt”
dan op de lijn van alle vergelijkingen die α als nulpunt hebben.
Maar welke lijn door (1,−1) is het?
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(t2 + t− 1 = 0, vervolg)

De “goede” lijn door (1,−1) snijdt de discriminantkromme er-

gens met multipliciteit minstens twee!
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(t2 + t− 1 = 0, vervolg)

Hier is zo’n “goede” lijn:
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Hoeveel oplossingen heeft t2 + bt+ c = 0?

Antwoord: evenveel als het aantal raaklijnen door (b, c) aan de

discriminantkromme.

Felix Klein maakte daar in 1907 een plaatje van:
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Deze methode werkt voor willekeurige graad ≥ 2.

Het kan ook met meer parameters: families veeltermen

p(t) = f0(t) + x1f1(t) + . . .+ xnfn(t)

met graad(fj) > graad(fj+1) voor alle j.

Dat levert discriminanthyperoppervlakken. Met name de opper-

vlakken (dimensie 2 in een 3-dimensionale ruimte) zijn daarbij

bestudeerd, door o.a. Klein, Kerschensteiner, Schoute, Bolza,

Hartenstein, Sinclair, . . ..
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Klein, 1907, veeltermen t3 + xt+ y.
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Schoute, 1892, t6 − 15t4 + xt2 + yt+ z0 for some fixed z0.
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Mary Emily Sinclair, 1910, t5 + xt3 + yt+ z

17



Schoute, 1893, t6 − 15t4 + xt2 + yt+ z
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Voorbeeld 2: Flipit op een torus

Het spel: gegeven is een rechthoekig “grid” van n ×m punten.
Dit zien we als een torusgraaf: elk punt heeft als buren de beide
punten links en rechts ervan, en de beide punten er direct on-
der en direct boven. En een punt helemaal boven heeft een
“bovenbuur” helemaal onderaan, enzovoort.
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Ieder punt in de torusgraaf kan twee kleuren hebben: wit of

zwart.

Gedurende het spel wijs je achtereenvolgend punten aan, met als

effect dat dit punt, plus alle buren ervan, van kleur veranderen.
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Probleem: is het mogelijk, uitgaande van een willekeurige begin-

situatie, zetten te doen zodat de eindsituatie waarbij alles wit is,

ontstaat?
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Vertaling naar wiskunde:

Een toestand van de torusgraaf zien we als een element∑
ci,jx

iyj ∈ F2[x, y]/(xn − 1, ym − 1).

Hier 0 ≤ i ≤ n− 1 en 0 ≤ j ≤ m− 1,

en ci,j = 1⇔ punt (i, j) in de graaf is zwart.
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Voorbeeld:

stelt het element

x+ y + x2y + xy2 ∈ F2[x, y]/(x3 − 1, y3 − 1)

voor.
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Wordt op enig moment de toestand van de graaf weergegeven

door f ∈ F2[x, y]/(xn − 1, ym − 1), en wijzen we dan punt (a, b)

aan, dan is de nieuwe toestand

f + xayb(1 + x+ x−1 + y + y−1).

En na elkaar (a1, b1), (a2, b2), . . . , (at, bt) aanwijzen, voert f over

in

f +
(∑

xajybj
) (

1 + x+ x−1 + y + y−1
)
.
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De vraag naar een eindsituatie waarbij alles wit is, is dus dezelfde

als:

bestaat er voor elke f ∈ F2[x, y]/(xn − 1, ym − 1)

een g ∈ F2[x, y]/(xn − 1, ym − 1) zodat geldt

f =
(
1 + x+ x−1 + y + y−1

)
· g ?

Anders gezegd: is
(
1 + x+ x−1 + y + y−1

)
een eenheid in de ring

F2[x, y]/(xn − 1, ym − 1)?
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Definieer

Mn,m :=
{

(a, b) ∈ F2 × F2 : an = 1 = bm
}
.

De ring F2[x, y]/(xn− 1, ym− 1) = F2[Mn,m] kan worden opgevat

als ring van functies (gegeven door polynomen over F2 in twee

variabelen) op Mn,m.

Dan geldt:

u(x, y) := 1 + x+ x−1 + y + y−1 ∈ F2[Mn,m] is een eenheid

⇔
voor alle (a, b) ∈Mn,m geldt u(a, b) 6= 0.
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De Mn,m die hier gebruikt wordt, is een voorbeeld van wat in de
algebräısche meetkunde een eindig groepenschema heet.

Speciaal geval: zijn n,m beide een macht van 2, dan is (1,1)
het enige punt van Mn,m. Er geldt u(1,1) = 1, dus in dit geval
is inderdaad iedere toestand over te voeren naar de eindsituatie
“alles wit”.

Nog een geval: is n deelbaar door 3, dan is (ω,1) ∈ Mn,m met
ω 6= 1 een derde eenheidswortel. Er geldt u(ω,1) = 0, dus hier
is niet iedere toestand in de “alles wit” situatie over te voeren.

Meer achtergronden: zie
Josef Schicho en Jaap Top, Algebraic Approaches to FlipIt, Clay
Mathematics Proceedings (2012 Clay Summer School on Reso-
lution of Singularities, to appear).
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Voorbeeld 3: differentiaalvergelijkingen (scalair, van orde 1, au-

tonoom)

Dit is onderdeel van gezamenlijk werk met Marius van der Put.

Notaties: C is een algebräısch afgesloten lichaam (bijvoorbeeld

Fp of Q of C).

X is een algebräısche kromme over C (geen singulariteiten, irre-

ducibel, compleet).

Voorbeeld: de nulpunten in P2 van X3 +aXZ2 + bZ3−Y 2Z, met

a, b ∈ C zo dat 4a3 + 27b2 6= 0 en C zo dat 1 + 1 6= 0.
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Verdere eis: op X bestaat een reguliere differentiaalvorm 6= 0.

(Anders geformuleerd: het “geslacht” van X is positief)

Kies zo’n differentiaalvorm, en schrijf deze als dx
y .

Het lichaam van alle rationale functies op X noteren we als C(X).

In het voorbeeld is dat C(x)[y] waar C(x) het lichaam van alle

rationale functies in x is, en y voldoet aan y2 = x3 + ax+ b.

De keuze van dx
y levert op C(X) een C-lineaire derivatie ∂, vast-

gelegd door ∂(x) := y.
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Lemma. Er bestaat een ξ ∈ C(X) zodat C(X) = C(ξ, ∂(ξ)).

Het minimumpolynoom van ∂(ξ) over C(ξ) levert na noemers

wegvermenigvuldigen een irreducibel polynoom F in twee vari-

abelen over C, met F (∂(ξ), ξ) = 0.

En dat levert de differentiaalvergelijking:

F (y′, y) = 0.

In het voorbeeld met y2 = x3 + ax+ b en differentiaalvorm dx
y :

(y′)2 = y3 + ay + b.
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Voor de eenvoud formuleren we het onderstaande alleen in het

geval y2 = x3 + ax+ b.

Stelling. In positieve karakteristiek zijn equivalent:

1. F (y′, y) = 0 heeft een separabele algebräısche oplossing;

2. F (y′, y) = 0 heeft oneindig veel separabele algebräısche oplossin-

gen;

3. De gegeven kromme is “supersingulier”.
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Voorbeeld: In karakteristiek 3 heeft (y′)2 = y3−y dus separabele

algebräısche oplossingen. Zo is de uitbreiding van F3(t) gegeven

door Z3 − Z = t2 separabel. De ‘gewone’ d
dt uitbreiden naar

F3(t, Z) levert dat Z een oplossing is zoals gevraagd:

Immers, afgeleide nemen in Z3 − Z = t2 laat zien:

0− Z′ = 2t,

dus

(Z′)2 = t2 = Z3 − Z.

32



Voor willekeurige G(y′, y) = 0 geldt een stelling die het gemakke-

lijkst te formuleren is voor G ∈ Z[X,Y ] die irreducibel is in C[X,Y ]:

Stelling. De volgende twee uitspraken zijn equivalent.

1. G(y′, y) = 0 heeft oneindig veel oplossingen die algebräısch

zijn over C(t);

2. Voor bijna alle priemgetallen p heeft G(y′, y) = 0 een separa-

bele algebräısche oplossing over Fp(t).
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Van der Put en ik vermoeden dat dezelfde stelling ook geldt

voor niet-autonome vergelijkingen, dus voor een G ∈ Z[X,Y, t]

die irreducibel is in Q(t)[X,Y ].

De implicatie 1. ⇒ 2. geldt dan zeker, maar de omkering is een

nog open probleem.

Het probleem is een analogon voor niet-lineaire differentiaalverge-

lijkingen van een oud vermoeden van Grothendieck en Katz (1982),

dat alleen over lineaire vergelijkingen (maar wel van willekeurige

orde) gaat.
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Al is het misschien uit de formulering niet direct evident:

ook dit derde voorbeeld gaat voor het leeuwendeel over alge-
bräısche meetkunde.

(x2 + y2)3z2 = (x3 − 3xy2)2
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