
Alkulause suomenkieliseen laitokseen

Tämä kirja perustuu Karen E. Smithin tammikuussa 1996 Jyväs-
kylän yliopistossa analyysin ja logiikan tutkijakoulun opiskelijoille pi-
tämään kurssiin ”Algebrallista geometriaa analyytikoille”. Lauri Ka-
hanpää ja Pekka Kekäläinen laajensivat suppeat luentomuistiinpanot
kirjan muotoon. Näin syntyneestä tekstistä tekijät yhdessä muok-
kasivat sekä englannin- että suomenkielisen version. Rinnakkaisen
englanninkielisen version viimeistelyssä on ollut mukana myös Will
Traves.

Varhaisinta tunnettua algebrallista geometriaa ovat Apollonioksen
tutkimukset kartioleikkauksista. Vasta Descartes’in 1600–luvulla ke-
hittämä koordinaattigeometria mahdollisti kuitenkin kartioleikkaus-
ten ja muiden algebrallisten käyrien systemaattisen tutkimisen poly-
nomien avulla, mitä yleensä pidetään algebrallisen geometrian synty-
nä.

1800–luku oli algebrallisen geometrian kukoistuskautta. Hämmäs-
tyttävän intuitionsa varassa tuon ajan matemaatikot tutkivat poly-
nomiyhtälöiden määräämiä geometrisia objekteja. Tietyt erikoista-
paukset, kuten toisen ja kolmannen asteen pinnat, tunnettiin hyvin.
Havaittiin esimerkiksi, että jokainen toisen asteen pinta voidaan peit-
tää erillisillä suorilla ja että jokainen kolmannen asteen pinta sisältää
tasan kaksikymmentäseitsemän suoraa. Ajan maineikkaimmista ma-
temaatikoista mm. Felix Klein tutki näitäkin kysymyksiä.

Vuosisadan vaihteen tienoilla algebrallisen geometrian looginen pe-
rusta alkoi rakoilla. Muun matematiikan täsmentyessä David Hilber-
tin johdolla algebrallinen geometria alkoi menettää suosiotaan teo-
riasta löytyneiden aukkojen ja ristiriitaisuuksien vuoksi. Alan har-
rastus säilyi kuitenkin vilkkaana Italiassa. 1900–luvun alkupuolella
abstrakti algebra kehittyi mm. Hilbertin ja Emmy Noetherin ansiosta
riittävästi tukeakseen jälleen algebrallisen geometrian kehitystä. Vuo-
sisadan puolivälissä Zariski ja Weil loivat algebralliselle geometrialle
kommutatiivisiin renkaisiin perustuvan esitystavan. Tämä idea pal-
jasti syvällisiä yhteyksiä aikaisemmin erillisinä pidettyjen matematii-
kan alojen kuten lukuteorian ja Riemannin pintojen välillä. Modernin
algebran varassa Alexander Grothendieck pystyi nostamaan algebral-
lisen geometrian ennennäkemättömälle abstraktiotasolle.
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Uudet käsitteet yksinkertaistavat ja yhtenäistävät asioita, mutta
johtavat samalla monella muullakin matematiikan alalla tuttuun on-
gelmaan: oikeastaan vain alalle erikoistuneet ymmärtävät enää mistä
on kysymys.

Haluamme, että tämä kirja avaisi algebrallisen geometrian maail-
man sellaisellekin matemaatikolle, joka ei ennestään ole erikoistunut
algebraan. Toivomme, että se veisi hänet pitemmälle kuin algebral-
lisen geometrian tavanmukainen peruskurssi ja auttaisi tajuamaan
algebrallisen geometrian keskeiset periaatteet, sen 1900-luvulla koke-
man mullistavan kehityksen sekä ymmärtämään niitä ongelmia, joi-
ta nykyisin tutkitaan. Näin kunnianhimoisten tavoitteiden saavut-
tamiseksi on luovuttava esittämästä monia todistuksia ja tingittävä
paikoin siitä täsmällisyydestäkin, jota noudatetaan useimmissa pe-
rinteisissä oppikirjoissa. Puuttuvia yksityiskohtia korvaavat tarkat
viitteet kirjallisuuteen. Emme siis kilpaile esimerkiksi Hartshornen
ja Šafarevitšin teosten1 kanssa, vaan kirjamme johdattelee lukijan
kauas algebrallisen geometrian maailmaan innostaen häntä tutustu-
maan asioihin tarkemmin vaikkapa näiden klassikoiden avulla.

Lähdemme liikkeelle Hilbertin klassisesta nollajoukkolauseesta ja
kehittelemme algebrallisen geometrian käsitteistöä aina Hironakan de-
sigularisaatiolauseeseen asti. Emme kuitenkaan rakenna kaikkea to-
distuksiin vaadittavaa algebrallista kalustoa.

Emme edellytä lukijalta kovin syvällisiä esitietoja algebrasta, mut-
ta perustiedot topologiasta ja kompleksianalyysistä ovat tarpeen. Mo-
nistojen ja vektorikimppujen tuntemus helpottaa kirjan viimeisten
lukujen ideoiden ymmärtämistä.

William Fulton, Eero Hyry ja Juha Heinonen lukivat varhaisen kä-
sikirjoituksen ja he ovat vaikuttaneet suuresti esityksen lopulliseen
muotoon. Erityisesti tahdomme kiittää Eero Hyryä — yhtä Suomen
harvoista algebrallisen geometrian tutkijoista — kirjan terminologian
tarkastamisesta. Myös Lassi Kurittu, Ari Lehtonen, Jouni Parkko-
nen ja Osmo Pekonen ovat lukeneet tekstin ja kitkeneet siitä monia
kirjoitus- ja ajatusvirheitä. Virpi Kaukon taiteellinen silmä oli hyö-
dyksi kirjan kuvitusta viimeisteltäessä. Ideat olisivat jääneet toteu-
tumatta ilman Ari Lehtosen MathematicaTM-ohjelmiston käsittely-
taitoa.

1[Ha] ja [Sh]



5

Kirjan kansikuvat esittävät suomalaista algebrallisen geometrian
jouluperinnettä. Jouluräjäytyksen — nauhahimmelin — on punonut
ja käyttöömme ystävällisesti luovuttanut Liisa Heinonen.

Kiitokset kaikille edellä mainituille sekä niille monille kurssilaisille,
jotka lainasivat meille muisiinpanojaan.

Lopuksi Karen kiittää pientä tytärtään Sanelmaa kärsivällisyydes-
tä projektin viimeistelyvaiheen aikana sekä tunnollista lapsenvahtiaan
Juha Heinosta.

Ann Arborissa ja Jyväskylässä
joulukuussa 1999

tekijät
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1. Peruskäsitteet 9

2. Zariskin topologia ja alivaristot 13

3. Jaottomuus ja dimensio 16

II Hilbertin vastaavuus 18

4. Kommutatiivisista renkaista 18

5. Hilbertin kantalause ja nollajoukkolause 21

III Koordinaattirengas 26

6. Affiinin algebrallisen variston koordinaattiren-
gas 26

7. Affiinien algebrallisten varistojen morfismit 28

8. Renkaan spektri 36

IV Projektiiviset varistot 39

9. Projektiivinen avaruus 39

10. Projektiiviset varistot 42

11. Affiinin algebrallisen variston projektiivinen sul-
keuma 47

12. Projektiivisten varistojen morfismeista 50

13. Projektiivisen avaruuden automorfismeista 53

14. Grassmannin varistot 55

V Kvasiprojektiiviset varistot 58

15. Kvasiprojektiiviset varistot 58

16. Zariskin topologian affiini kanta 61

17. Kvasiprojektiivisen variston säännölliset funk-
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I AFFIINIT ALGEBRALLISET VARISTOT

1. Peruskäsitteet

Algebrallinen tasokäyrä ja algebrallinen pinta — vaikkapa ellip-
si ja hyperboloidi — ovat matalaulotteisia esimerkkejä algebrallisista
varistoista. Algebrallinen geometria tutkii algebrallisia varistoja ja
nykyisin vielä niitäkin yleisempiä geometrisia objekteja, skeemoja.
Varisto määritellään viime kädessä aika lailla samalla tavalla kuin
differentiaaligeometriasta tuttu monisto. Ero on siinä, että monisto
on lokaalisti pala euklidista avaruutta Cn tai Rn, mutta varisto muis-
tuttaa lokaalisti polynomien nollajoukkoa eikä sen siis tarvitse olla
”sileä”. Aloitammekin tarkastelumme tutkimalla polynomien nolla-
joukkoja, affiineja algebrallisia varistoja.

Määritelmä. Olkoon {Fi}i∈I joukko n:n muuttujan kompleksi-
sia polynomeja. Niiden yhteisten nollakohtien joukkoa V sanotaan
affiiniksi algebralliseksi varistoksi ja merkitään

V = V({Fi}i∈I) ⊂ Cn.

Merkitsemme yleensä polynomien muuttujia pienillä kirjaimilla
x, y, z . . . tai x1, x2, . . . , xn. Esimerkiksi avaruuden C3 x3–akseli V =
V(x1, x2) ⊂ C3 on kahden polynomin määrittelemä affiini algebralli-
nen varisto. Todistamme jatkossa, että jokaisen affiinin algebrallisen
variston voi määritellä äärellisellä polynomijoukolla {Fi}i∈I .

Polynomi on algebrallinen käsite. Siksi myös affiini algebrallinen
varisto on algebrallinen käsite ja tarkastelujamme voisi heti yleistää
korvaamalla lähtökohtana olevat kompleksiluvut yleisellä kunnalla k,
vaikkapa reaaliluvuilla R tai rationaaliluvuilla Q. Näin menetellen
paljastuisi mielenkiintoisia yhteyksiä mm. lukuteorian ja algebrallisen
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geometrian välillä. Valitsemme kuitenkin yksinkertaisuuden vuok-
si peruskunnaksi luvut2, ja vielä nimenomaan kompleksiluvut, koska
osoittautuu, että kompleksinen algebrallinen geometria on monessa
suhteessa helpompaa kuin reaalinen. Piirtäessämme kuvan varistos-
ta V ⊂ Cn rajoitumme kuitenkin reaaliseen aliavaruuteen Rn, ts.
piirrämme hahmotelman joukosta V ∩ Rn.

Esimerkkejä.

(1) Koko avaruus Cn ja tyhjä joukko ovat tietysti affiineja algebrallisia
varistoja, samoin yhden pisteen joukot eli yksiöt:

∅ = V(1)

Cn = V(0)

{a} = V(x1 − a1, . . . , xn − an).

(2) Tasokäyrät ovat yhden polynomin nollajoukkoja kompleksisessa
tasossa C2. Algebrallisen geometrian puhetavassa ”kompleksitaso” C
on vastaavasti nimeltään kompleksinen suora. Esimerkkejä tasokäy-
ristä:

Kuva 1: V = V(y − x2) ⊂ C2

2Toimiessamme kunnassa C tai R voimme samaistaa n:n muuttujan polynomin
p määrittelemäänsä funktioon p : C

n → C . Tällainen samaistus onnistuu itse
asiassa kaikissa äärettömissä kunnissa, mutta esimerkiksi kunnan Z2 polynomi
x2 + x määrittelee nollafunktion Z2 → Z2.
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Kuva 2: V = V(x2y + xy2 − x4 − y4) ⊂ C2

Kuva 3: V = V(y2 − x2 − x3) ⊂ C2

(3) Ensimmäisen asteen polynomin nollajoukko on hypertaso. Hy-
pertasojen leikkauksia sanotaan lineaarisiksi varistoiksi. Lineaariset
varistot ovat muotoa

V(l1(x1, . . . , xn) − a1, . . . , lk(x1, . . . , xn) − ak) ⊂ Cn,

missä li:t ovat lineaarimuotoja. Jos ne ovat lineaarisesti riippumat-
tomia, kyseessä on (n− k)–ulotteinen taso.

(4) Yhden polynomin nollajoukkoa avaruudessa Cn sanotaan hyper-
pinnaksi. Esimerkkinä hyperpinnasta olkoon kartio:
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Kuva 4: V = V(x2 + y2 − z2) ⊂ C3

(5) Kompleksiset n × n–matriisit muodostavat n2–ulotteisen vek-

toriavaruuden Cn2

, josta löytyy tuttuja affiineja algebrallisia varis-
toja. Näitä ovat mm. monet klassiset Lien ryhmät, esimerkiksi

SL(n,C) = V(∆ − 1) ⊂ Cn2

, missä ∆ on determinanttikuvaus

∆(xij) = det

 x11 . . . x1n
...

...
xn1 . . . xnn

 ,

joka on selvästi muuttujien xij polynomi.

(6) Kaikki enintään k–asteiset3 matriisit muodostavat avaruudessa

Cn2

ns. determinanttivariston. Jos k ≥ n, niin determinanttivaristo
on koko matriisiavaruus, mutta kun k < n, niin matriisin aste on
enintään k, jos ja vain jos sen kaikki (k+1)× (k+1) alideterminantit
häviävät. Alideterminantit ovat tietysti matriisialkioiden polynomeja.

Vastaesimerkkejä. Jokainen affiini algebrallinen varisto on sul-
jettu joukko, sillä polynomit ovat jatkuvia funktioita. Esimerkiksi
avaruuden Cn euklidinen avoin pallo ei siis ole affiini algebrallinen

3Matriisin A aste rankA on vastaavan lineaarikuvauksen kuva-avaruuden
dimensio.
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varisto. Itse asiassa koko avaruudesta eroavalla affiinilla algebralli-
sella varistolla ei voi olla sisäpisteitä. Siksi esimerkiksi C2:n suljettu
neliö {(x, y) ∈ C2

∣∣ |x| ≤ 1, |y| ≤ 1} ei ole affiini algebrallinen varisto.
Myöskään kaikki Lien ryhmät eivät ole affiineja algebrallisia varis-

toja määritelmämme mielessä. Esimerkiksi GL(n,C) = Cn2

� V(∆)
on avoin joukko. Laajennamme myöhemmin affiinin algebrallisen va-
riston käsitettä. Yleisemmässä mielessä myös GL(n,C) on varisto.
Sen sijaan unitaaristen matriisien ryhmä U(n) ei ole varisto.

Transkendenttisten funktioiden kuvaajat, kuten V(y − ex) ⊂ C2,
eivät ole affiineja algebrallisia varistoja.

2. Zariskin topologia ja alivaristot

Avaruudessa Cn mielivaltaisen monen affiinin algebrallisen varis-
ton leikkaus on affiini algebrallinen varisto. Leikkaus saadaan tietysti
yhdistämällä kaikkien annetujen varistojen määrittelevät polynomi-
joukot. Esimerkiksi kahden variston leikkaus on

V({Fi}i∈I) ∩ V({Fi}i∈J) = V({Fi}i∈I∪J).

Esimerkiksi kierevä kuutioparabeli on kahden pinnan leikkaus.

Kuva 5: V = V(x2 − y, x3 − z)

Myös kahden affiinin algebrallisen variston yhdiste on varisto. Esimer-
kiksi kahden hyperpinnan yhdiste saadaan kertomalla määrittelevät
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polynomit keskenään:

V(F1) ∪ V(F2) = V(F1F2).

Yleisemmin kahden affiinin algebrallisen variston yhdisteen määritte-
levät polynomit saadaan kertomalla kaikki ensimmäisen joukon poly-
nomit kaikilla toisen joukon polynomeilla:

V({Fi}i∈I) ∪ V({Fi}i∈J) = V({FiFj}(i,j)∈I×J).

Esimerkkinä tästä olkoon x–akselin V(y, z) ja yz–tason V(x) yhdiste
V(xy, xz).

Kuva 6: V = V(y, z) ∪ V(x) = V(xy, xz)

Olemme huomanneet, että Cn:ssä tyhjä joukko, koko avaruus, mie-
livaltaisen monen affiinin algebrallisen variston leikkaus ja kahden (ja
siten yleisemminkin äärellisen monen) affiinin algebrallisen variston
yhdiste ovat affiineja algebrallisia varistoja. Affiinien algebrallisten
varistojen komplementtien joukko Z toteuttaa siten joukon Cn to-
pologian määrittelevät aksioomat: tyhjä joukko ja koko avaruus ovat
mukana, samoin äärellisen monen Z:aan kuuluvan joukon leikkaukset
ja mielivaltaisen monen Z:aan kuuluvan joukon yhdisteet. Avaruus
Cn varustettuna topologialla Z on siis topologinen avaruus, jossa avoi-
mia joukkoja ovat täsmälleen kaikki Cn:n affiinien algebrallisten ali-
varistojen komplementit. Tätä topologiaa kutsutaan avaruuden Cn

Zariskin topologiaksi. Zariskin topologialla varustettuna avaruutta
Cn sanotaan affiiniksi avaruudeksi ja sitä merkitään tällöin An.4

4Tarkkaan ottaen affiinilla avaruudella on vektoriavaruuden rakenne vain siir-
toja vaille. Erityisesti sillä ei ole origoksi valittua pistettä, eikä A

n:n ”aliavaruu-
den” siis tarvitse kulkea ”origon” läpi.
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Zariskin topologia on ilmeisesti paljon karkeampi kuin Cn:n ta-
vallinen euklidinen eli metrinen topologia. Jokainen Zariski-suljettu
joukko eli affiini algebrallinen varisto on nimittäin suljettu metrises-
sä topologiassakin, ovathan polynomit jatkuvia funktioita. Toisaalta
tyhjää joukkoa lukuunottamatta Zariski-avoimet joukot ovat hyvin
suuria, kuten käyrän tai pinnan komplementteja avaruudessa. Af-
fiinin avaruuden An Zariskin topologiassa kaikki epätyhjät avoimet
joukot ovat tiheitä, jopa molemmissa topologioissa. Erityisesti mi-
kään epätyhjä Zariski-avoin joukko ei ole rajoitettu.

Avaruudessa An kahden epätyhjän Zariski-avoimen joukon leik-
kaus on aina epätyhjä. Erityisesti Zariskin topologia ei ole Hausdorff-
topologia. Joukko voi olla Zariski-kompakti olematta Zariski-suljettu
tai edes suljettu metrisessä topologiassa.5

Toisin kuin tavallinen metrinen topologia Zariskin topologia on
määriteltävissä samaan tapaan myös tarkasteltaessa muita kuntia
kuin kompleksilukuja. Harrastettaessa algebrallista geometriaa mie-
livaltaisesta kunnasta muodostetussa avaruudessa kn Zariskin topo-
logia on siis käytettävissä, metrinen ei. Algebrallisessa geometriassa
topologiset käsitteet viittaavat aina Zariskin topologiaan, ellei toisin
mainita.

Määritelmä. Avaruuden An Zariskin topologian affiiniin algebral-
liseen varistoon V ⊂ An indusoimaa topologiaa kutsumme variston
V Zariskin topologiaksi. Variston V suljetut joukot ovat siis V :n ja
affiinien algebrallisten varistojen W ⊂ An leikkaukset V ∩W . Niitä
sanomme yleensä V :n affiineiksi alivaristoiksi. Ne ovat itsekin affii-
neja algebrallisia varistoja.

Esimerkki. Parabeli V = V(y − x2) ⊂ A2 on affiini algebrallinen
varisto. Sen ainoita Zariskin topologiassa suljettuja osajoukkoja ovat
äärelliset osajoukot ja koko V . Tasokäyrän V(y − x2) ⊂ A2 Zariskin
topologia on siis kofiniittinen topologia.

Yleistämme affiinin algebrallisen variston määritelmää myöhem-
min luvussa 15.

5Tarkoitamme kompaktilla avaruudella avaruutta, jossa jokaisella avoimella
peitteellä on äärellinen osapeite. Jotkut sanovat tällaista avaruutta ”kvasikom-
paktiksi”. Tällöin ”kompaktilta” vaaditaan lisäksi Hausdorffin ehto.
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3. Jaottomuus ja dimensio

Hyvän dimensioteorian luominen on vaikea ongelma jokseenkin kai-
killa matematiikan aloilla, eikä algebrallinen geometria ole poikkeus.
Paras tapa on hyvin algebrallinen, mutta me emme esittele sitä.6 Esi-
tämme kyllä dimension määritelmän, mutta emme juurikaan käytä
sitä; käytännössä lukijan on luotettava lähinnä intuitioonsa.

Affinin avaruuden An pitäisi joka tapauksessa olla n–ulotteinen.
Tämä tarkoittaa tietysti avaruuden kompleksista dimensiota — reaa-
lisena vektoriavaruutenahan Cn on 2n–ulotteinen. Vaikuttaa myös
järkevältä pitää polynomin x2 + y2 + z2 − 1 avaruudessa A3 määrit-
telemää affiinia algebrallista varistoa kaksiulotteisena, onhan kysees-
sä kompleksinen pallopinta. Entä mikä on x–akselista ja yz–tasosta
muodostuvan alivariston V = V(xy, xz) dimensio? Tällä varistolla
on kaksi komponenttia: kaksiulotteinen yz–taso ja yksiulotteinen x–
akseli. Valitsemme koko variston dimensioksi suuremman näistä ja
sovimme, että V on kaksiulotteinen.

Sanomme varistoa jaottomaksi, jos sitä ei voida hajoittaa kahden
variston epätriviaaliksi yhdisteeksi. Variston V jaottomat komponen-
tit ovat yz–taso ja x–akseli.

Affiinin algebrallisen variston dimension voimme määritellä jaot-
tomuuden avulla: variston V = V(F1, . . . , Fr) ⊂ An dimensio dimV
on pisimmän mahdollisen V :n jaottomien alivaristojen ketjun

V ⊃ Vd 	 Vd−1 
 · · · 	 V1 	 V0

pituus d.

Koska suorilla ei ole muita jaottomia aitoja alivaristoja kuin pis-
teet, joita ei enää voi hajoittaa komponenteiksi, piste on nollaulottei-
nen ja suora yksiulotteinen kuten pitääkin. Huomaamme myös, että
variston V dimensio on suurin V :n jaottomien komponenttien dimen-
sioista ja ettei millään varistolla voi olla itseään suurempidimensioista
alivaristoa.

Affiinin algebrallisen variston V ⊂ An kodimensio on codimV =
n − dimV . Kodimensio riippuu tietysti perusavaruudesta; tasossa
suoran kodimensio on yksi mutta kolmiulotteisessa avaruudessa kaksi.

6[Sh], I § 6.
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Näiden määritelmien mielessä on dimV(xy, xz) = 2 ja siis perusava-
ruudessa A3 on codimV(xy, xz) = 1.

Voimme myös puhua variston V dimensiosta dimx V pisteessä
x ∈ V . Se on pisimmän mahdollisen {x}:ään päättyvän jaottomien
alivaristojen ketjun

V ⊃ Vd 	 Vd−1 
 · · · 	 V1 	 V0 = {x}

pituus d. Selvästi
dimV = sup

x∈V
dimx V.

Jaottoman variston dimensio on sama kaikissa pisteissä. Tästäkin
näkee, että variston dimension voi määritellä sen jaottomien kompo-
nenttien suurimpana dimensiona.

Antamastamme dimension määritelmästä ei välittömästi näy edes
se, että An:n dimensio todella on tasan n, vaan ainoastaan se, et-
tä dimensio on vähintään n, minkä huomaa vaikkapa sijoittamalla
avaruuteen An jonon sisäkkäisiä lineaarisia alivaristoja. Osoitamme
viidennessä luvussa sentään, että An:n dimensio on äärellinen. Jos
uskomme, että dimAn = n, niin mielivaltaisen affiinin algebrallisen
variston V ⊂ An dimensio on siis korkeintaan n ja kodimensio näin
ollen ei-negatiivinen.

Variston dimension määritelmä on siis tavallisissa esimerkeissä in-
tuition mukainen. Algebrallisen geometrian dimensiokäsite sopii it-
se asiassa differentiaaligeometriassa määritellyn moniston dimension
kanssa yhteen niin hyvin kuin voi toivoa. Osoittautuu, että jokai-
nen varisto sisältää (Zariskin topologiassa) avoimen ja tiheän joukon
”sileitä pisteitä”, joiden ympäristössä varisto on sileä monisto, jonka
dimensio on sama kuin variston dimensio tässä pisteessä.7

7[Sh], I § 6.
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4. Kommutatiivisista renkaista

Algebrallisen geometrian voima on siinä että geometriset ongelmat
voidaan kääntää abstraktin algebran probleemoiksi. Kertaamme seu-
raavaksi joitakin algebran perusasioita, joita tarvitsemme jatkossa.

Kaikkien n:n muuttujan kompleksisten polynomien joukko tavalli-
sine laskutoimituksineen on (kommutatiivinen, ykkösellä varustettu)
rengas, polynomirengas C[x1, . . . xn]. Se on jopa C–algebra, ts. rengas,
jolla on alirenkaana C (vakiopolynomit).

Algebrallista varistoa An voi hämmästyttävässä määrin tutkia tar-
kastelemalla pelkästään sillä määriteltyjen polynomien muodostamaa
rengasta C[x1, . . . xn]. Näemme pian esimerkiksi, että An:n alivaris-
toja vastaavat täsmälleen renkaan C[x1, . . . xn] ns. radikaalit ideaalit.

Renkaalla tarkoitamme kommutatiivista ykkösalkiolla varustettua
rengasta. Kuvaus f : R → S renkaalta R renkaalle S on (rengas)ho-
momorfismi, jos se säilyttää laskutoimitukset ja ykkösalkion. Ren-
kaan R epätyhjä osajoukko I ⊂ R on ideaali, jos I + I ⊂ I ja RI ⊂ I.
Triviaaleja ideaaleja ovat {0} ja koko R. Jos I ⊂ R on ideaali, niin
sivuluokkien joukosta R/I = {[x] = x + I | x ∈ R} tulee rengas, ns.
tekijärengas, kun laskutoimitukset määritellään luonnollisella tavalla:
[x] + [y] = [x+ y] ja [x][y] = [xy].

Esimerkki. Kahden muuttujan polynomirenkaassa R = C[x, y]
vakiotermittömien polynomien joukko on ideaali.

Mielivaltaisen monen ideaalin leikkaus on aina ideaali. Siksi on
järkevää puhua jonkin osajoukon A ⊂ R generoimasta ideaalista (A),
joka on

(A) =
⋂

{I
∣∣ A ⊂ I, I ⊂ R on ideaali}.
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Selvästi (A) on suppein ideaali, joka sisältää joukon A. Sen al-
kiot ovat A:n alkioiden R–lineaarikombinaatiot r1a1 + · · · + rnan.
Ideaali I on äärellisesti generoitu, jos on olemassa äärellinen jouk-
ko A = {a1, . . . , an} ⊂ R siten, että I = (A), jolloin merkitään
I = (a1, . . . , an). Rengas on Noetherin rengas, jos sen kaikki ideaalit
ovat äärellisesti generoituja.

Esimerkki. Vakiotermittömien polynomien ideaalin I ⊂ C[x, y]
alkiot ovat muotoa xP (x, y) + yQ(x, y), missä P, Q ∈ C[x, y], joten
I :n generoivat polynomit x ja y.

Seuraavat ideaalityypit ovat meille jatkossa tärkeitä.

• Ideaali m � R on maksimaalinen, jos ei ole olemassa ideaalia
I ⊂ R, jolle m � I � R.

• Ideaali p � R on alkuideaali, kun fg ∈ p vain jos f ∈ p tai
g ∈ p.

• Ideaali I ⊂ R on radikaali, jos

I =
√
I = {f ∈ R | fn ∈ I jollakin n ∈ N}.

Rengashomomorfismissa f : R → S renkaan S jokaisen ideaalin al-
kukuva, erityisesti nollan alkukuva eli homomorfismin f ydin, on R:n
ideaali. Toisaalta jokainen ideaali I saadaan siihen liittyvän kanoni-
sen surjektion π : R → R/I, π(x) = x+ I ytimenä.

Minkä tahansa tekijärenkaan R/I ideaalit ovat bijektiivisessä vas-
taavuudessa alkuperäisen renkaan ideaalin I sisältävien ideaalien
kanssa:

{R/I : n ideaalit } ↔ {R : n ideaalit K ⊃ I}.
Kanoninen surjektio on rengashomomorfismi, joten tekijärenkaan jo-
kaisen ideaalin J ⊂ R/I alkukuva π−1(J) on alkuperäisen renkaan
ideaali, joka sisältää ideaalin I = π−1(0). Toisaalta π myös kuvaa
jokaisen I:tä laajemman ideaalin K ⊂ R tekijärenkaan ideaaliksi.

Tässä bijektiossa kummankin puolen maksimaaliset, alku- ja radi-
kaalit ideaalit kuvautuvat toisikseen.

Rengas R on redusoitu, jos R ei sisällä nilpotentteja alkioita, ts.
alkioita f �= 0, joilla fn = 0 jollakin n ∈ N.

Tässä kirjassa lähes kaikki renkaat ovat C–algebroita. On syytä
panna merkille, että jokaisen C–algebran R voi tulkita C–vektori-
avaruudeksi määrittelemällä annetun vektorien yhteenlaskun lisäksi
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skalaarin λ ∈ C ⊂ R ja vektorin r ∈ R tulon tulona renkaan R
mielessä. Samaan tapaan kuin renkaille voidaan myös C–algebroille
määritellä:

• C–algebran osajoukon B ⊂ R generoima C–alialgebra on⋂
{A

∣∣ B ⊂ A,A ⊂ R on C–alialgebra}.

Tämä on pienin C–alialgebra, joka sisältää joukon B. Se muo-
dostuu kaikista niistä R:n alkioista, jotka voi kirjoittaa B:n
alkioiden C–kertoimisina polynomeina.

• C–algebra R on äärellisesti generoitu, jos jokin äärellinen
joukko B ⊂ R generoi sen.

• C–algebroiden välinen kuvaus R → S on C–algebrahomomor-
fismi, jos se on sekä rengashomomorfismi että C–lineaarinen.

Esimerkiksi polynomirengas C[x, y] on C–algebra, koska sillä on
kaikista vakiofunktioista muodostuva C:n kanssa isomorfinen aliren-
gas. Jokainen C–algebran kanoninen surjektio on C–algebrahomo-
morfismi. Esimerkkinä rengashomomorfismista, joka ei ole komplek-
silineaarinen eikä siis algebrahomomorfismi, olkoon kompleksikonju-
gointi C→ C, ja yleisemminkin kuvaus

C[x] → C[x]

a0 + a1x+ · · · + anx
n �→ a0 + a1x+ · · · + anx

n.

Huomaa myös, että C–algebrahomomorfismi määräytyy täysin sii-
tä, miten se kuvaa algebran generaattorit. Esimerkiksi C–algebraho-
momorfismi

C[x, y]

(x2 + y3)

ϕ→ C[z]

määräytyy algebran C[x,y]
(x2+y3) generaattoreiden x ja y kuvista.8 Nämä

kuvat eivät kuitenkaan voi olla mitä tahansa alkioita, vaan niiden
pitää luonnollisesti olla yhteensopivia relaation x2 + y3 = 0 kanssa,
ts. (ϕ(x))2 +(ϕ(y))3 = ϕ(x2 +y3) = 0. Voisimme esimerkiksi asettaa
ϕ(x) = z3 ja ϕ(y) = −z2.

8Polynomirenkaan tekijärenkaan alkioita merkitään yleensä kuten polynomeja,
siis esim. x eikä [x].
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Harjoitustehtäviä.

(1) Osoita, että maksimaalinen ideaali on aina alkuideaali ja al-
kuideaali on aina radikaali.

(2) Osoita, että ideaali m on maksimaalinen jos ja vain jos R/m
on kunta.

(3) Olkoon σ : R → S rengashomomorfismi ja m ⊂ S maksimaa-
linen ideaali. Osoita, että σ indusoi injektiivisen homomorfis-
min renkaalta R/σ−1(m) kunnalle S/m.

(4) Olkoon I ideaali C–algebrassa R. Osoita, että kanoninen sur-
jektio R → R/I on C–algebrahomomorfismi.

(5) Osoita, että rengas R on redusoitu aina ja vain, kun sen nol-
laideaali {0} on radikaali.

(6) Osoita, että tekijärengas R/I on redusoitu aina ja vain, kun
I on radikaali ideaali.

(7) Osoita, että R on Noetherin rengas, jos ja vain jos jokainen
R:n aidosti nouseva ideaaliketju I1 � I2  · · · on äärellinen.

5. Hilbertin kantalause ja nollajoukkolause

Tässä luvussa todistamme kaksi aikaisemmin esittämäämme väi-
tettä, nimittäin että jokainen affiini algebrallinen varisto on äärelli-
sen monen polynomin nollajoukon leikkaus ja että An:n alivaristot
vastaavat täsmälleen radikaaleja ideaaleja renkaassa C[x1, . . . xn].

Hilbertin kantalause. Jos R on Noetherin rengas, niin yhden
muuttujan polynomirengas R [x] on myös Noetherin rengas.

Perustelu. Olkoon J ⊂ R [x] ideaali ja Ii ⊂ R ideaali, joka
koostuu niistä alkioista a ∈ R, jotka ovat jonkin astetta i olevan
polynomin

a0 + a1x+ · · · + ai x
i ∈ J

johtavan termin ai x
i kertoimia. Ideaalit Ii ⊂ R muodostavat nouse-

van jonon

I0 ⊂ I1 ⊂ · · · ,

joten jono stabiloituu:

I0 ⊂ I1 ⊂ · · · ⊂ Ir = Ir+1 = · · · .
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Olkoot ai1, . . . , aini
ideaalin Ii generaattorit. Valitaan polynomit

Fij ∈ J (i = 0, . . . , r ja j = 1, . . . , ni) siten, että Fij :n aste on i
ja johtavan termin kerroin on aij . Induktiolla polynomin f ∈ J as-
teen suhteen voidaan osoittaa, että polynomit Fij generoivat ideaalin
J . �

Induktiolla muuttujien lukumäärän suhteen nähdään helposti, että
jos R on Noetherin rengas, niin myös polynomirengas R[x1, . . . , xn]
on Noetherin rengas, sillä R [x1, · · · , xn] = R [x1, · · · , xn−1] [xn]. Eri-
tyisesti C[x1, . . . , xn] on Noetherin rengas, sillä kuntana C on tietysti
Noetherin rengas, koska kunnassa ei ole lainkaan epätriviaaleja ideaa-
leja.

Affiinien algebrallisten varistojen ja polynomirenkaan ideaalien vä-
lillä on merkittävä yhteys. Olkoon V ⊂ An affiini algebrallinen varis-
to. Joukko

I(V ) = {f ∈ C [x1, · · · , xn] | f(x) = 0 kaikilla x ∈ V }
on renkaan C [x1, · · · , xn] ideaali ja lisäksi

V = V(I(V )).

Selvästi ainakin V ⊂ V(I(V )), ja toisaalta jos V = V({Fi}i∈I) ja
x ∈ V(I(V )), niin f(x) = 0 kaikilla f ∈ I(V ). Erityisesti Fi(x) = 0
kaikilla i ∈ I, joten x ∈ V .

Nyt voimme todistaa, että jokainen affiini algebrallinen varisto
V ⊂ An on äärellisen monen polynomin yhteisten nollakohtien jouk-
ko. Koska C [x1, · · · , xn] on Noetherin rengas, niin

I(V ) = (F1, . . . , Fr),

joten edellä esitetyn perusteella

V = V(I(V )) = V((F1, . . . , Fr)) = V(F1, . . . , Fr).

Kerromme nyt, mitkä renkaan C[x1, . . . , xn] ideaaleista muodos-
tuvat täsmälleen jollakin affiinilla algebrallisella varistolla häviävistä
polynomeista. Kaikki ideaalit eivät kelpaa! Jos V ⊂ An on affiini
algebrallinen varisto, niin ideaali I(V ) on radikaali. Olkoon nimittäin
fn ∈ I(V ), ts. fn(x) = 0 kaikilla x ∈ V . Tällöin f(x) = 0 kaikilla
x ∈ V , eli f ∈ I(V ).

Seuraavana esitettävä Hilbertin nollajoukkolause kertoo meille asian
käänteisen puolen: jokainen radikaali ideaali muodostuu täsmälleen
jollakin affiinilla algebrallisella varistolla häviävistä polynomeista.
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Hilbertin nollajoukkolause. Olkoon I ⊂ C [x1, · · · , xn] ideaa-
li. Tällöin

I(V(I)) =
√
I.

Erityisesti, jos I on radikaali, niin

I(V(I)) = I.

Todistus löytyy esimerkiksi kommutatiivisen algebran tai algebral-
lisen geometrian oppikirjoista.9

Hilbertin nollajoukkolauseen nojalla kuvaukset V �→ I(V ) ja I �→
V(I) muodostavat bijektiivisen vastaavuuden — Hilbertin vastaavuu-
den {

An : n affiinit
algebralliset varistot

}
↔

{
C [x1, · · · , xn] : n
radikaalit ideaalit

}
.

Hilbertin vastaavuus on järjestyksen kääntävä: jos I1 ⊂ I2, niin
V(I2) ⊂ V(I1) ja vastaavasti jos V1 ⊂ V2, niin I(V2) ⊂ I(V1).

Hilbertin nollajoukkolauseesta seuraa, että renkaan C[x1, . . . , xn]
maksimaaliset ideaalit ovat muotoa ma = (x1 − a1, . . . , xn − an) ⊂
C [x1, · · · , xn], joten maksimaalista ideaalia vastaava varisto on yksiö
V(ma) = {a} ⊂ An. Hilbertin vastavuus samaistaa siis erityisesti po-
lynomirenkaan C[x1, . . . , xn] maksimaalisten ideaalien joukon affiiniin
avaruuteen An itseensä.

Hilbertin nollajoukkolauseen yhteydessä herää kysymys siitä, on-
ko olemassa tehokas tapa määrätä ideaalin radikaali. Olkoon I =
(F1, . . . , Fr) ⊂ C[x1, . . . , xn] ja V = V(I) ⊂ An. Nollajoukkolauseen

nojalla
√
I = I(V ). Siis jos g(x) = 0 kaikilla x ∈ V , niin gm ∈ I

jollakin m > 0. Voidaanko eksponentille m löytää jokin yläraja, joka
riippuisi vaikkapa vain polynomien Fi asteista? Tämänsuuntainen on
esimerkiksi seuraava tulos. Jos I = (F1, . . . , Fr) ja polynomit Fi ovat

homogeenisia astetta 3 ≤ d1 ≤ · · · ≤ dr, niin g ∈
√
I vain, jos gm ∈ I

jollekin m ≤ ∏r
i=1 di. Jos r < n, niin tämä raja on paras mahdollinen.

Myös tapauksessa r ≥ n tunnetaan vastaavia tuloksia.10

9[H1], Lect. 5.
10[K1]
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Hilbertin nollajoukkolause on itse asiassa algebran peruslauseen
moniulotteinen yleistys. Algebran peruslauseen nojallahan jokainen
yhden muuttujan kompleksinen polynomi määräytyy vakiokerrointa
vaille nollakohdistaan kertaluvut huomioiden. Yhden polynomin ge-
neroima ideaali yhden muuttujan polynomirenkaassa on toisaalta ra-
dikaali, jos ja vain jos sillä ei ole moninkertaisia juuria. Hilbertin
nollajoukkolause sanoo, että radikaali ideaali I määräytyy täysin nol-
lajoukostaan V(I).

Kuntaa, jossa algebran peruslause pätee, sanotaan algebrallisesti
suljetuksi. Kunta C on algebrallisesti suljettu mutta R ei. Koska al-
gebran peruslause on Hilbertin nollajoukkolauseen erikoistapaus, ei
nollajoukkolausekaan päde esimerkiksi reaalisessa polynomirenkaas-
sa R[x], jossa eri radikaaleilla ideaaleilla on usein sama nollajoukko.
Esimerkiksi ideaali (x2 + 1) ⊂ R[x] on maksimaalinen, erityisesti ra-
dikaali, onhan R/(x2 + 1) = C kunta. Tämän ideaalin reaalinen
nollajoukko V(x2 + 1) on tyhjä, siis sama kuin triviaalin radikaalin
ideaalin R[x] nollajoukko.

Algebrallisen geometrian monet keskeiset tulokset perustuvat Hil-
bertin nollajoukkolauseeseen, joka itse asiassa pätee missä tahansa
algebrallisesti suljetussa kunnassa. Tämä on tärkein syy sille, että
olemme alusta asti valineet peruskunnaksi kompleksiluvut. Hilber-
tin nollakohtalauseen ilmaisema kaunis yhteys algebran ja geometrian
välillä on käytettävissä täsmälleen algebrallisesti suljetuissa kunnissa,
vaikkapa niinkin eksoottisessa kuin kaksialkioisen kunnan algebralli-
sessa sulkeumassa F2.

Jatkamme algebrallisen geometrian kehittelyä kompleksilukujen
pohjalta, mutta pidämme mielessä yleistysmahdollisuuden algebralli-
sesti suljetun kunnan tapaukseen. Itse asiassa kunnalla C on kuiten-
kin vielä toinen ominaisuus, jota joudumme käyttämään muutaman
kerran, ja joka siis edelleen rajoittaa teorian yleistyvyyttä: kunnan
C karakteristika on nolla. Kunnan k karakteristika on ykkösen moni-
kertojen muodostaman alirenkaan alkioiden lukumäärä, jos tämä on
äärellinen, muuten nolla.

Algebrallisesti sulkemattoman kunnan — erityisesti reaalisessa —
tapauksessa algebrallinen geometria on vaikea ja kiinnostava aktiivi-
sen tutkimuksen kohde.11

11[K3]
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Harjoitustehtäviä.

(1) Osoita, että Hilbertin vastaavuudessa alkuideaalit vastaavat
jaottomia varistoja. Esimerkiksi jaollisen variston määräävä
ideaali (xy, xz) on radikaali mutta ei alkuideaali.

(2) Osoita, että affiinin algebrallisen variston dimensio on äärel-
linen.

(3) Osoita, että jokainen alkuideaali renkaassa C[x1, . . . , xn] on
leikkaus kaikista niistä maksimaalisista ideaaleista

ma(x1 − a1, . . . , xn − an),

joihin se sisältyy.
(4) Selvitä, onko polynomia x2 + y2 − z2 ∈ C[x, y, z] vastaavaa

varisto jaoton.
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6. Affiinin algebrallisen variston koordinaattirengas

Modernin matematiikan objekteja on usein helpompi ymmärtää
tutkimalla niihin luonnollisella tavalla liittyvien funktioiden luokkia.
Esimerkiksi topologiassa tarkastellaan jatkuvia funktioita topologi-
sessa avaruudessa, differentiaaligeometriassa sileitä funktioita monis-
tolla ja kompleksisessa geometriassa holomorfisia funktioita komplek-
sisella monistolla. Algebrallisessa geometriassa objekteina ovat po-
lynomien avulla määritellyt varistot. Niinpä on luonnollista ainakin
aluksi tarkastella polynomifunktioita varistolla.

Olkoon V ⊂ An affiini algebrallinen varisto. Kompleksisen n:n
muuttujan polynomin rajoittuma antaa funktion V → C. Tällaiset
funktiot muodostavat luonnollisella tavalla C–algebran

C[x1, . . . , xn]|V ,

jota nimitetään V :n koordinaattirenkaaksi C[V ]. Erityisesti koko
affiinin avaruuden An koordinaattirengas C[An] on polynomirengas
C [x1, · · · , xn].

Koordinaattirenkaan C[V ] alkioita merkitään yleensä kuten alku-
peräisiä polynomeja. Tämä saattaa aiheuttaa sekaannusta, sillä kah-
della eri polynomilla voi tietysti olla sama rajoittuma joukkoon V .
Esimerkiksi nollapolynomi ja polynomi P (x, y, z) = x2 + y2 + z2 yh-
tyvät P :n itsensä määräämässä varistossa V = V(x2 + y2 + z2) ⊂ A3.

Rajoittuman muodostaminen on joka tapauksessa surjektiivinen
rengashomomorfismi

C[x1, . . . , xn] → C[x1, . . . , xn]|V ,
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jonka ydin on ideaali I(V ). Koordinaattirengas C[V ] on siis isomorfi-
nen tekijärenkaan

C [x1, · · · , xn]

I(V )

kanssa. Sen alkioita ovat n:n muuttujan kompleksisten polynomien
ekvivalenssiluokat relaatiossa, jossa kaksi polynomia ovat ekvivalentit,
jos niiden rajoittumat V :hen ovat samat. Ekvivalenssiluokat vastaa-
vat siis polynomien rajoittumia ja siksi niitä merkitään samoin kuin
polynomeja, siis x, y, x1, x

2 + xy jne.
Toisinaan polynomin rajoittuma kirjoitetaan muotoon, josta sen

polynomiluonne ei enää heti näy. Esimerkkinä tästä on funktio 1
x

varistolla V = V(xy−1) ⊂ A2. Se edustaa yksinkertaisesti polynomin
y luokkaa.

Esimerkki. Määrätään kartion V = V(x2 + y2 − z2) ⊂ A3 koor-
dinaattirengas. Koska polynomi x2 + y2 − z2 on jaoton, niin ideaali
(x2 + y2 − z2) on radikaali, joten se on I(V ). Kartion V koordinaat-
tirengas on siis C[x, y, z]/(x2 + y2 − z2). On tapana sanoa, että tämä
on rengas C[x, y, z] varustettuna relaatiolla x2 + y2 − z2 = 0, mikä
merkitsee sitä, että polynomi x2 + y2 − z2 tulkitaan nollaksi. Tässä
tekijärenkaassa siis esimerkiksi

x3 + 2xy2 − 2xz2 + x = 2x(x2 + y2 − z2) + x− x3 = x− x3.

Affiinin algebrallisen variston koordinaattirenkaalla C[V ] on al-
gebrallisessa geometriassa vielä suurempi merkitys kuin vastaavasti
muiden matematiikan alojen geometrisilla objekteilla määritellyillä
funktioilla. Tämä johtuu siitä, että alkuperäinen affiini algebrallinen
varisto määräytyy koordinaattirenkaastaan. Esimerkiksi edellisessä
esimerkissä tarkasteltu varisto V(x2 + y2 − z2) voidaan rekonstruoida
koordinaattirenkaastaan C[x, y, z]/(x2 + y2 − z2). Käsittelemme tätä
yksityiskohtaisesti seuraavassa luvussa.

Harjoitustehtävä.

Muistamme, että jokainen renkaan C[x1, . . . , xn] alkuideaali p

on kaikkien p:n sisältävien maksimaalisten alkuideaalien leik-
kaus. Todista sama tulos koordinaattirenkaassa C[V ] käyttäen
hyväksesi tekijärenkaan R

I ideaalien ja I:n sisältävien renkaan
R ideaalien välistä yhteyttä.
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7. Affiinien algebrallisten varistojen morfismit

Edellisessä luvussa tarkastelimme varistojen kompleksiarvoisia funk-
tioita — polynomeja. Nyt ovat vuorossa varistojen väliset kuvaukset;
haluamme niidenkin olevan luonteeltaan polynomeja. Kahden affiinin
avaruuden välinen kuvaus

F = (F1, . . . , Fm) : An → Am

on polynomikuvaus, jos sen kaikki m komponenttia ovat n:n muuttu-
jan polynomeja. Nyt on mitä luonnollisinta asettaa seuraava määri-
telmä:

Määritelmä. Kuvaus F : V → W affiinilta algebralliselta varis-
tolta V ⊂ An affiinille algebralliselle varistolle W ⊂ Am on affiinien
algebrallisten varistojen morfismi eli lyhemmin morfismi, jos se on
jonkin polynomikuvauksen An → Am rajoittuma. Affiinien algebral-
listen varistojen välinen morfismi F : V → W on isomorfismi, jos se
on bijektio ja sen käänteiskuvauskin on morfismi.

Kaksi polynomikuvausta tuottavat saman morfismin, jos ne yhty-
vät joukossa V , mikä tapahtuu tasan silloin, kun niiden erotuksen
kaikki komponentit kuuluvat ideaaliin I(V ). Isomorfismin olemassao-
loa, siis isomorfisuutta, merkitään V ∼= W. Samaa merkkiä käytämme
renkaiden ja tarvittaessa muidenkin rakenteiden isomorfisuudelle.

Esimerkki. Avaruuden An affiini koordinaatistonvaihto on An:n
isomorfismi itselleen eli automorfismi. Tarkemmin sanoen olkoon

Li(x) = λi1x1 + · · · + λinxn + µi

muuttujien x1, . . . , xn ensimmäisen asteen kompleksikertoiminen po-
lynomi. Kuvaus An −→ An

x �→ (L1(x), . . . , Ln(x))

on morfismi. Se on isomorfismi, jos ja vain jos matriisi (λij) on kään-
tyvä.

Palaamme nyt affiinin algebrallisen variston rekonstruoimiseen koor-
dinaattirenkaastaan. Avaruuden An affiinit algebralliset alivaristot ja
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polynomirenkaan C[x1, . . . , xn] radikaalit ideaalit vastaavat bijektiivi-
sesti toisiaan, joten affiinin algebrallisen variston V = V(I) konstruoi-
miseksi riittää löytää ideaali I. Jos on annettuna affiinin algebrallisen
variston V koordinaattirengas, niin ideaali on helppo löytää, onhan
se tekijärenkaaseen liittyvän kanonisen surjektion

π : C[x1, . . . , xn] → C[V ]

ydin: I(V ) = Kerπ. Varisto V ⊂ An voidaan rekonstruoida, kunhan
sen koordinaattirengas on lausuttu polynomirenkaan C[x1, . . . , xn] te-
kijärenkaana.

Mielenkiintoisempaa on, että jo koordinaattirenkaan tunteminen
C–algebraisomorfismin tarkkuudella määrää variston V isomorfiaa
vaille ja kääntäen. Selvittelemme seuraavassa tätä affiinien algebral-
listen varistojen ja äärellisesti generoitujen redusoitujen C–algebroi-
den kategorioiden välistä yhteyttä.

Heti aluksi voi huomata, että affiinin algebrallisen variston koor-

dinaattirengas R = C[x1,...,xn]
I(V ) on äärellisesti generoitu C–algebra ge-

neraattoreinaan esimerkiksi monomit x1, . . . , xn. Koska ideaali I(V )
on radikaali, tekijärengas on myös redusoitu. Tämä oli harjoitusteh-
tävänä neljännessä luvussa.

Jokaisen affiinin algebrallisen variston koordinaattirengas on siis
äärellisesti generoitu redusoitu C–algebra. Tehtävänämme on nyt
näyttää, että kääntäen myös jokainen äärellisesti generoitu redusoitu
C–algebra on isomorfinen jonkin affiinin algebrallisen variston koor-
dinaattirenkaan kanssa. Tätä varten havaitsemme, että mikä tahansa
n:n alkion generoima C–algebra R on C–algebrana isomorfinen jonkin
tekijärenkaan C[x1, . . . , xn]/I kanssa. Ideaaliksi I kelpaa surjektiivi-
sen homomorfismin

C[x1, . . . , xn] → R

xj �→ R : n j:s generaattori

ydin. Nyt on vain vielä varmistettava, että I on radikaali ideaali. Tä-
mä ei tuota vaikeuksia, sillä oletimme, että tutkittava rengas ja siis
myös sen isomorfinen kopio C[x1, . . . , xn]/I on redusoitu C–algebra.
Mutta näinhän käy aina ja vain, kun ideaali I on radikaali. Siis alku-
peräinen C–algebra on isomorfinen variston V(I) koordinaattirenkaan
kanssa.
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Keksittyämme näin vastaavuuden affiinien algebrallisten varisto-
jen ja äärellisesti generoitujen redusoitujen C–algebroiden välille yri-
tämme seuraavaksi miettiä vastaavuutta myös affiinien algebrallisten
varistojen morfismien ja niitä vastaavien renkaiden homomorfismien
välille.

Morfismi F : V → W määrää luonnollisella tavalla kuvauksen
koordinaattirenkaiden väliin, tosin vastakkaissuuntaisen, nimittäin
pullbackinsa:

F# : C[W ] → C[V ]

g �→ g ◦ F.

On helppoa tarkastaa, että pullback F# on homomorfismi C–algebralta
C[W ] C–algebralle C[V ].12

Esimerkki. Olkoon F : A3 → A2 polynomikuvaus

F : (x, y, z) �→ (u, v) = (x2y, x− z).

Pullback F# : g �→ g ◦ F on nyt

F# : C[A2] = C[u, v] → C[A3] = C[x, y, z].

Laskekaamme malliksi

u3 + uv + 1
F#

�→ (x2y)3 + x2y(x− z) + 1.

Totesimme edellä, että F# : C[A2] → C[A3] on C–algebrahomomor-
fismi. Tarkistuksen vuoksi lasketaan vaikkapa C[A2]:n generaattorei-
den u ja v kuvat F#(u) = x2y = F1 ja F#(v) = x − z = F2. Näitä
tietoja käyttäen voimme laskea uudelleen

F#(u3 + uv + 1) = F#(u)3 + F#(u)F#(v) + 1

= (x2y)3 + (x2y)(x− z) + 1,

12Pullback on periaatteessa joukko-opillinen käsite, ts. sen määrittelemiseen
ei tarvita tietoa, että F on morfismi, vaan millä tahansa funktiolla F : A → B
on pullback F#, joka liittää jokaiseen B:ssä määriteltyyn funktioon f joukossa A
määritellyn funktion f ◦ F .
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kuten edelläkin saatiin.

Palatkaamme yleiseen tilanteeseen. Pullbackin muodostaminen
liittää affiinien algebrallisten varistojen morfismiin F : V → W
koordinaattirenkaiden välisen vastakkaissuuntaisen C–algebrahomo-
morfismin F# : C[W ] → C[V ]. Esimerkin lopussa esitetty havainto
antaa aiheen uskoa, että myös jokainen C–algebrojen C[W ] ja C[V ]
välinen C–algebrahomomorfismi on jonkin morfismin pullback. Osoi-
tamme, että affiinien algebrallisten varistojen morfismit ja äärellisesti
generoitujen redusoitujen C–algebroiden vastakkaissuuntaiset homo-
morfismit vastaavat toisiaan bijektiivisesti. Affiinien algebrallisten
varistojen ja niiden morfismien muodostama kategoria on siis morfis-
mien suuntaa vaille sama kuin äärellisesti generoitujen redusoitujen
C–algebroiden kategoria13. Kokoamme väitteet lauseeksi:

Lause. Jokainen redusoitu äärellisesti generoitu C–algebra on iso-
morfinen jonkin affiinin algebrallisen variston koordinaattirenkaan
kanssa.

Jos F : V → W on affiinien algebrallisten varistojen morfismi,
niin sen pullback F# : C[W ] → C[V ] on koordinaattirenkaiden väli-
nen homomorfismi.

Jos σ : R → S on äärellisesti generoitujen redusoitujen C–algebroi-
den välinen homomorfismi, niin on olemassa affiinien algebrallisten
varistojen välinen morfismi F , jolle F# ∼= σ. Tämä F on isomorfiaa
vaille yksikäsitteinen.

Todistus. Lauseen ensimmäinen ja toinen väite on jo todistettu.
Tutkittavaksi jää vain, miten C–algebrahomomorfismista σ : R → S
saadaan affiinien algebrallisten varistojen morfismi. Esitetään äärel-
lisesti generoidut redusoidut C–algebrat koordinaatirenkaina, jolloin

R =
C[x1, . . . , xn]

I

σ−→ S =
C[y1, . . . , ym]

J
,

missä I ja J ovat radikaaleja ideaaleja.
Tavoitteenamme on löytää affiinien algebrallisten varistojen väli-

nen morfismi, ts. polynomikuvaus F : Am → An, jolle F (V(J)) ⊂
V(I) ja tällä morfismilla on oltava ominaisuus F# = σ.

13Selvästi (F ◦ G)# = G# ◦ F# aina ollessaan määritelty, joten pullbackin
muodostaminen on itsessään tavallaan ”suunnan kääntävä homomorfismi”, ns.
kontravariantti funktori. Tätä kategorioiden samaistaminen myös edellyttää.



32 III KOORDINAATTIRENGAS

Kutakin indeksiä j = 1, . . . , n kohti valitaan jokin polynomi Fj ∈
C[y1, . . . , ym], joka edustaa monomin xj kuvaa σ(xj) kuvauksessa

σ :
C[x1, . . . , xn]

I
→ C[y1, . . . , ym]

J
.

Osoitetaan, että polynomikuvauksella

F : Am → An

a = (a1, . . . , am) �→ (F1(a), . . . , Fn(a))

on halutut ominaisuudet.
Väitämme ensin, että F kuvaa variston V = V(J) ⊂ Am varistolle

W = V(I) ⊂ An. Olkoon a ∈ V . Osoittaaksemme, että F (a) ∈
W meidän on näytettävä, että G(F (a)) = 0 kaikille G ∈ I. Tämä
tarkastetaan laskemalla

G(F (a)) = G(F1(a), . . . , Fn(a)) = G(σ(x1)(a), . . . , σ(xn)(a))

= σ(G)(a).

Tuloksessa esiintyvä polynomi σ(G) edustaa nollaluokkaa tekijären-
kaassa C[y1, . . . , ym]/J , sillä G kuuluu ideaaliin I, joka on renkaan
C[x1, . . . , xn]/I nolla ja σ on homomorfismi. Nollaluokkaan kuuluva-
na polynomina σ(G) siis häviää variston V = V(J) pisteessä a, kuten
väitettiin. Lukijan tehtäväksi jätetään tarkistaa, että F# = σ.

Polynomikuvauksen F määritelmään jäi vapaus valita luokkien
σ(xj) edustajat Fj . Kukin Fj voidaan korvata millä tahansa po-
lynomilla F ′

j ∈ C[y1, . . . , ym], jolla on sama rajoittuma joukkoon
V(J) ⊂ An. Tämä ei vaikuta kuvaukseen F . Lauseen lopussa
väitettin, että saatu F on varistoisomorfismia vaille ainoa halutun-
lainen morfismi, ja tämä olisi vielä todistettava. Totesimme juu-
ri, että esittämämme konstruktio johtaa juuri tiettyyn kuvaukseen
F : V(J) → V(I) ja voisi luulla, että asia on sillä selvä. Kuvaus F
riippuu kuitenkin ratkaisevasti siitä, miten alkuperäiset koordinaat-
tirenkaat on esitetty tekijärenkaina, siis muodossa

C[x1, . . . , xn]

I
.
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Käyttämämme C–algebraisomorfismi annetulta renkaalta tekijären-
kaalle puolestaan riippui C–algebran generaattorien valinnasta. Va-
litsemalla eri generaattorit saa eri ideaalin I, yleensä myös eriulottei-
sessa avaruudessa An. Eri generaattorivalinnat C–algebroissa R ja S
johtavat todella eri varistoihin V ′ ja W ′ ja siis tietysti myös eri ku-
vaukseen F : V ′ → W ′. On kuitenkin helppoa tarkistaa laskemalla,
että isomorfismin tarkkuudella mikään ei muutu, toisin sanoen että
kaavio

V
F−−−−→ W

∼=
� �∼=

V ′ F ′
−−−−→ W ′

kommutoi. �
Lukija on arvattavasti jo tullut ajatelleeksi, että määrittelemämme

pullback yleistää lineaarialgebrasta tutun duaalikuvauksen eli trans-
poosin käsitteen. Tämän havaitsemiseksi valitaan F siten, että sen
kaikki komponentit F1, . . . , Fm ovat ensimmäisen asteen homogeeni-
sia polynomeja eli lineaarimuotoja, jolloin koko F on lineaarikuvaus
Cn → Cm ja komponenttien kertoimista muodostuvat sitä vastaa-
van matriisin rivit. Pullback F# voidaan rajoittaa maaliavaruuden
lineaarialgebralliseen duaaliin (Cm)∗ ⊂ C[Cm], joka koostuu lineaa-
rimuodoista Cm → C. Algebrahomomorfismina pullback F# on li-
neaarinen, samoin siis sen rajoittuma, eli duaalikuvaus F ∗. Se kuvaa
(Cm)∗:n standardikantavektorit eli koordinaattifunktiot y1, . . . , ym
komponenteiksi F1, . . . , Fm. Nämä ovat siis F ∗:n matriisin sarakkeet,
joten F ∗ on matriisina tosiaankin F :n matriisin transpoosi.

Palatkaamme tarkastelemaan varistoja. Edellä todistamamme lau-
se sanoo erityisesti, että kaksi affiinia algebrallista varistoa ovat kes-
kenään isomorfiset jos ja vain jos niiden koordinaattirenkaat ovat iso-
morfiset:

V ∼= W ⇐⇒ C[V ] ∼= C[W ].

Jos nimittäin F : V → W on isomorfismi, ts. jos sekä F että sen
käänteiskuvaus F−1 : W → V ovat morfismeja, niin niiden pullbac-

kit F# : C[W ] → C[V ] ja F−1#
: C[V ] → C[W ] ovat lauseemme

mukaan algebrahomomorfismeja ja tietysti toisilleen käänteisiä, kos-
ka pullbackin muodostaminen säilyttää kuvausten yhdistämisen. Ku-
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vaus F# on siis C–algebraisomorfismi. Jos taas C[V ] ∼= C[W ], niin
isomorfismi V ∼= W saadaan samaan tapaan edellisen lauseen toisesta
puolesta.

Edellä olemme nähneet, miten geometriseen objektiin, varistoon,
liittyy algebrallinen objekti, redusoitu C−algebra ja missä mieles-
sä tämä vastaavuus on kääntäen yksikäsitteinen: varisto määräytyy
redusoidusta C−algebrasta isomorfismin tarkkuudella. Samanlainen
vastaavuus on myös morfismien välillä. Juuri tällainen algebrallis-
ten ja geometristen objektien ekvivalenssi on algebrallisen geometrian
keskeinen idea.

Esimerkkejä. Kuvaus

A1 → V(y − x2) ⊂ A2

t �→ (t, t2)

on isomorfismi suoralta parabelille.
Tämän toteamiseksi huomataan, että pullback

C[x, y]/(y − x2) → C[t]

x �→ t

y �→ t2

on algebraisomorfismi, onhan se surjektio ja sen ydin nolla. Itse mor-
fismin käänteismorfismikin on helppo löytää; se on projektio ensim-
mäiselle koordinaattiakselille.

Sen sijaan samantapaiselta näyttävä kuvaus

A1 → V(y2 − x3) ⊂ A2

t �→ (t2, t3)

tosin on bijektio sekin, mutta ei isomorfismi.

Kuva 7: V(y2 − x3)
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Tällä kertaa pullback

C[x, y]/(y2 − x3) → C[t]

x �→ t2

y �→ t3

ei ole rengasisomorfismi, koska polynomi t ei ole kuvajoukossa. Tulos
tuntuu geometrisestikin uskottavalta, sillä morfismimme käänteisku-
vaus (x, y) �→ √

x ei ainakaan ensi silmäyksellä näytä polynomilta.

Huomaa, ettei morfismi aina kuvaa varistoja alivaristoiksi. Jo pro-
jektio

π : A2 → A1 : (x, y) �→ x

kelpaa vastaesimerkiksi. Se kuvaa hyperbelin V(xy − 1) = {(t, t−1)
∣∣

t �= 0} joukoksi A1�{0}, joka ei ole A1:n affiini algebrallinen alivaristo.

Harjoitustehtäviä.
Olkoon F : V → W affiinien algebrallisten varistojen morfismi.

Osoita, että

(1) F on Zariski-jatkuva.
(2) Jos F : V → W on affiinien algebrallisten varistojen isomor-

fismi, niin varistot V ja W ovat samanulotteiset. Dimensio on
siis affiinien algebrallisten varistojen isomorfismiluokan inva-
riantti.

(3) Vektoriavaruuden Cn lineaarinen isomorfismi itselleen eli kan-
nanvaihto on myös varistoisomorfismi An → An; samoin
translaatio.

(4) Pullback F# : C[W ] → C[V ] on injektio jos ja vain jos kuva-
joukko F (V ) on tiheä W :ssä.

(5) Pullback F# : C[W ] → C[V ] on surjektio jos ja vain jos F on
isomorfismi V :ltä jollekin W :n affiinille algebralliselle alivaris-
tolle.

(6) Jos F = (F1, . . . , Fn) : An → An on isomorfismi, niin Jacobin
determinantti

det


∂F1

∂x1
. . . ∂F1

∂xn

...
...

∂Fn

∂x1
. . . ∂Fn

∂xn
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on nollasta eroava vakiopolynomi. Ei tiedetä, päteekö sama
kääntäen. Tämä avoin ongelma on nimeltään jakobiaaniotak-
suma.

8. Renkaan spektri

Kuten olemme aiemmin nähneet, voimme Hilbertin nollajoukko-
lauseen nojalla samaistaa affiinin avaruuden pisteet polynomirenkaan
C [x1, · · · , xn] maksimaalisten ideaalien kanssa. Edelleen käyttäen

renkaan C [x1,··· ,xn]
I ideaalien ja renkaan C [x1, · · · , xn] I:n sisältävien

ideaalien vastaavuutta, voimme samaistaa affiinin algebrallisen va-
riston V pisteet koordinaattirenkaan C[V ] maksimaalisten ideaalien
kanssa. Tämä samaistus antaa aiheen määritellä: renkaan R maksi-
maalispektri on sen maksimaalisten ideaalien joukko,

maxSpecR = {m ⊂ R | m on maksimaalinen ideaali}.
Affiinin algebrallisen variston V samaistus maksimaalispektrinsä

maxSpecC[V ] kanssa on syvällisempi kuin pelkkä joukko-opillinen
vastaavuus. Samaistuksen kautta V :n Zariskin topologia siirtyy mak-
simaalispektriin. Zariski-suljetun joukon W ⊂ V pisteitä vastaavat
ne koordinaattirenkaan C[V ] maksimaaliset ideaalit, jotka sisältävät
ideaalin I(W ). Siis maksimaalispektrin Zariskin topologiassa suljetut
joukot ovat muotoa {m ∈ maxSpecC[V ]

∣∣ m ⊃ I}, missä I ⊂ C[V ] on
jokin ideaali. Tällä tavoin voisimme määritellä Zariskin topologian
maksimaalispektriin maxSpecC[V ] suoraan käyttämättä variston V
Zariskin topologiaa.

Voimme tulkita algebrallisten varistojen morfismin F : V → W ku-
vaukseksi F : maxSpecC[V ] → maxSpecC[W ] samaistamalla sen Hil-
bertin nollajoukkolauseen nojalla pullbackiinsä F# : C[W ] → C[V ]
seuraavasti: jos mp ∈ maxSpecC[V ] on pistettä p ∈ V vastaava mak-
simaalinen ideaali, niin kuvaa F (p) ∈ W vastaa maksimaalinen ideaa-
li (F#)−1(mp) ∈ maxSpecC[W ], minkä lukija voi helposti todeta.
Yhdistämällä nämä tarkastelut edellisen luvun tuloksiin näemme, et-
tä äärellisesti generoitujen redusoitujen C–algebroiden välinen homo-
morfismi σ : R → S indusoi maksimaalispektrien välisen kuvauksen

maxSpecS →maxSpecR

m �→σ−1(m).
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Affiinin algebrallisen variston menestyksellinen samaistaminen topo-
logisena avaruutena renkaan maksimaalisten ideaalien joukkoon antaa
aiheen yleistykselle. Lähdetään mielivaltaisesta renkaasta ja koete-
taan kehittää algebrallista geometriaa sen maksimaalisten ideaalien
joukossa.

Kuten koordinaattirenkaan tapauksessa varustamme renkaan R
maksimaalispektrin Zariskin topologialla määrittelemällä suljetuiksi
joukot

V(I) = {m ∈ maxSpecR | m ⊃ I},
missä I ⊂ R on ideaali. Näin kyllä syntyy topologinen avaruus, mut-
tei kuitenkaan aivan sellainen kuin haluaisimme. Toivottavaa olisi,
että yleisellekin rengashomomorfismille σ : R → S alkukuvan otto

m �→ σ−1(m)

indusoisi jatkuvan kuvauksen

maxSpecS → maxSpecR.

Näin ei kuitenkaan käy, sillä maksimaalisen ideaalin alkukuva rengas-
homomorfismissa ei yleisesti ole maksimaalinen. Esimerkiksi inkluu-
siossa i : Z → Q maksimaalisen ideaalin {0} alkukuva (0) = {0} on
alkuideaali mutta ei maksimaalinen. Sen sijaan alkuideaalin alkukuva
on aina alkuideaali. Tämä antaa aiheen siirtyä tarkastelemaan mak-
simaalisten ideaalien joukon sijasta laajempaa kaikkien alkuideaalien
joukkoa.

Määritelmä. Renkaan R spektri SpecR on sen kaikkien alkui-
deaalien joukko. Spektri varustetaan Zariskin topologialla määritte-
lemällä suljetuiksi joukot V (I) = {p ∈ SpecR

∣∣ p ⊃ I}, missä I käy
läpi R:n ideaalit.

Näin spektristä tulee topologinen avaruus. Maksimaalispektri on
spektrin topologinen aliavaruus.

Zariskin topologialla varustettua renkaan spektriä sanotaan Alexan-
der Grothendieckin terminologiassa affiiniksi skeemaksi. Skeema on
modernin algebrallisen geometrian keskeisin käsite. Affiinien algebral-
listen varistojen algebrallisen geometrian tutkiminen johtaa äärellises-
ti generoitujen redusoitujen C–algebroiden skeemoihin. Eräs yleistys
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algebralliselle geometrialle on luopua oletuksesta, että algebra on re-
dusoitu. Emme kuitenkaan paneudu näihin yleistyksiin syvällisem-
min, sillä ne edellyttävät raskasta algebrallista koneistoa.14

Ideaa voidaan käyttää algebrallisessa lukuteoriassa, jossa tarkas-

tellaan esimerkiksi rengasta R = Z[x,y,z]
xn+yn−zn . Spektrin SpecR tutki-

minen johtaa aritmeettiseen geometriaan ja monien vaiheiden kautta
lopulta mm. Andrew Wilesin kuuluisaan Fermat’n suuren lauseen to-
distukseen. Yllättäen lukuteorian sekä Riemannin pintojen ja muun
algebrallisen geometrian takaa löytyy yhteinen teoreettinen tausta!15

Harjoitustehtäviä.

(1) Osoita, että spektrin SpecR suljetut pisteet — suljettujen yk-
siöiden alkiot — ovat täsmälleen maksimaaliset ideaalit, siis
maksimaalispektrin alkiot.

(2) Osoita, että kokonaislukujen renkaan Z maksimaalispektriin
kuuluvat täsmälleen alkulukujen generoimat ideaalit. Totea
myös, että ainoa näistä eroava alkuideaali (0) = {0} on spekt-
rin SpecZ tiheä piste ts. sisältyy jokaiseen epätyhjään avoi-
meen joukkoon.16

(3) Olkoon R tekijärengas
C[x, y]

(x2)
. Osoita, että topologiset ava-

ruudet maxSpecR ja A1 ovat homeomorfiset.
Tämä esimerkki havainnollistaa skeeman ideaa. Maksimaa-

lispektriä maxSpecR kannattaa ajatella y–akselina V(x2) ⊂
A2 ”laskettuna kahdesti”, koska sen määrittelee tässä polyno-
min x2 eikä x:n generoima radikaali ideaali.

14Ks. liite.
15[M]
16Yksipisteinen joukko {(0)} on tietysti aina kompakti mutta tässä esimerkissä

ei suljettu vaan itse asiassa tiheä joukko.
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IV PROJEKTIIVISET VARISTOT

9. Projektiivinen avaruus

Projektiivinen avaruus Pn on affiinin avaruuden An luonnollinen
kompaktifiointi, joka saadaan liittämällä affiiniin avaruuteen ”ääret-
tömän kaukaisia pisteitä” kaikissa suunnissa.

Määritelmä. Projektiivinen avaruus Pn on joukko, jonka alkiot
ovat avaruuden Cn+1 kaikki yksiulotteiset vektorialiavaruudet, siis
origon kautta kulkevat kompleksiset suorat.

Voimme tulkita projektiivisen avaruuden tekijäavaruudeksi

Pn =
Cn+1 � {0}

∼ ,

missä ∼ on samalla suoralla olemisen ekvivalenssirelaatio, toisin sa-
noen (x0, . . . , xn) ∼ (y0, . . . , yn) jos ja vain jos on olemassa komplek-
siluku λ �= 0 siten, että (y0, . . . , yn) = λ(x0, . . . , xn). Huomaa, että
koordinaatit numeroidaan nollasta alkaen ja että jokin koordinaateis-
ta x0, . . . , xn eroaa nollasta. Projektiivisen avaruuden piste on siis
ekvivalenssiluokka

[(x0, . . . , xn)] = {(λx0, . . . , λxn)
∣∣ λ �= 0}.

Kuten yleensäkin ekvivalenssiluokkaa myös pistettä p ∈ Pn merki-
tään jonkin edustajansa koordinaatein, eli homogeenisin koordinaa-
tein; merkitsemme p = [x0 : x1 : · · · : xn]. Homogeeniset koordinaatit
ovat yhteistä nollasta eroavaa kerrointa vaille yksikäsitteiset.

Projektiivisesta avaruudesta tulee topologinen avaruus, jos varus-
tamme sen tekijätopologialla, joka saadaan Cn+1:n metrisestä topolo-
giasta. Tätä topologiaa kutsumme Pn:n metriseksi topologiaksi; seu-
raavassa luvussa määrittelemme projektiiviseen avaruuteen myös Za-
riskin topologian.
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Seuraava esimerkki havainnollistaa ajatusta projektiivisesta ava-
ruudesta affiinina avaruutena, johon on lisätty ”äärettömän kaukaisia
pisteitä” joka suunnassa.

Esimerkki. Projektiivinen suora eli yksiulotteinen projektiivinen
avaruus P1 muodostuu kaikista C2:n suorista. Samaistamme sen Rie-
mannin palloon P1 = C ∪ {∞} kuvauksella

[x0 : x1] �→
{ x1

x0
, kun x0 �= 0

∞, kun x0 = 0.

Geometrisesti tämä tarkoittaa, että origon kautta kulkevat suorat vas-
taavat kiinteän kompleksisen suoran , pisteitä, paitsi ,:n suuntainen
suora, joka vastaa äärettömyyspistettä.

0

1

8 =C

Kuva 8: projektiivinen suora P1

Vastaavasti menetettelemme projektiivisessa tasossa

P2 = C2 ∪ P1

= C2 ∪ C ∪ {∞}

[x0 : x1 : x2] �→
{

(x1

x0
, x2

x0
), kun x0 �= 0

[x1 : x2], kun x0 = 0
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0

C 2 

18 C

Kuva 9: projektiivinen taso P2

ja mielivaltaisessa dimensiossa

Pn = Cn ∪ Pn−1

[x0 : x1 : · · · : xn] �→
{

(x1

x0
, . . . , xn

x0
), kun x0 �= 0

[x1 : · · · : xn], kun x0 = 0.

Edellä esitetyn kuvauksen kautta voimme samaistaa joukon Cn

projektiivisen avaruuden osajoukon {[x0 : · · · : xn] ∈ Pn | x0 �= 0}
kanssa. Tätä Cn:ää voimme pitää projektiivisen avaruuden Pn ”äärel-
lisenä” osana ja jäljelle jäävää Pn−1:stä ”äärettömyyspisteinä”. Tässä
on tietenkin epäolennaista, että valitsimme juuri ensimmäisen koor-
dinaatin x0 nimittäjään — pisteen sijainti äärettömyydessä riippuu
pelkästään perspektiivistä. Voimme tehdä samat tarkastelut mille ta-
hansa homogeeniselle koordinaatille. Näin saamme peitettyä projek-
tiivisen avaruuden n+ 1:llä n–ulotteisella affiinilla avaruudella, jotka
leikkaavat toisiaan suuressa joukossa:

Pn =
n⋃

j=0

An
j ,

missä

An
j = {[x0 : · · · : xn] ∈ Pn

∣∣ xj �= 0}
= {[x0 : · · · : xn] ∈ Pn

∣∣ xj = 1}.
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Syntynyt kartasto tekee projektiivisesta avaruudesta kompaktin
kompleksisen n–ulotteisen moniston. Karttaympäristöt ovat joukot
Uj = An

j
∼= An, ja karttakuvaukset saadaan normitetuista homogee-

nisista koordinaateista:

ψ0 :[x0 : · · · : xn] �→
(
x1

x0
, . . . ,

xn

x0

)
ψ1 :[x0 : · · · : xn] �→

(
x0

x1
,
x2

x1
, . . . ,

xn

x1

)
. . .

ψn :[x0 : · · · : xn] �→
(
x0

xn
, . . . ,

xn−1

xn

)
.

Kartanvaihtokuvaukset ψj ◦ ψ−1
i : ψi(Ui ∩ Uj) → ψj(Ui ∩ Uj) ovat

holomorfisia, itse asiassa rationaalisia. Lasketaan tämän toteamiseksi
yksi niistä:

ψn ◦ ψ−1
0 (y1, . . . , yn) = ψn ([1 : y1 : · · · : yn]) =

(
1

yn
,
y1

yn
, . . . ,

yn−1

yn

)
.

Määrittelemme liitteessä ”yleisen algebrallisen variston” moniston
kaltaiseksi objektiksi, jonka kartanvaihdot ovat rationaalikuvauksia,
karttalehdet affiineja algebrallisia varistoja ja jonka topologia on Za-
riskin topologia. Edellinen perustelu ilmaisee siis, että erityisesti pro-
jektiivinen avaruus on yleinen algebrallinen varisto.

Harjoitustehtävä.

Osoita, että Pn on kompakti kompleksinen monisto.

10. Projektiiviset varistot

Projektiivinen varisto määritellään projektiivisessa avaruudessa Pn

melkein samaan tapaan kuin affiini algebrallinen varisto avaruudessa
An. Asiassa on kuitenkin pieni mutka. Muistamme, että Riemannin
pallolla P1 ei ole muita analyyttisiä funktioita kuin vakiot, erityisesti
ei muita polynomeja. Projektiivisen avaruuden koordinaattirengasta
ei siten kannata määritellä muodostuvaksi kompleksiarvoisista koor-
dinaattien polynomifunktioista kuten affiinin algebrallisen variston
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tapauksessa. Tilannetta voidaan korjata tarkastelemalla homogeeni-
sia polynomeja.

Polynomi F ∈ C[x0, . . . , xn] on homogeeninen, jos sen kaikki termit
ovat samanasteisia. Jos F ∈ C[x0, . . . , xn] on homogeeninen astetta
d, niin

F (λx0, . . . , λxn) = λdF (x0, . . . , xn).

Siksi homogeenisen polynomin nollakohtien joukko on yhdiste origon
kautta kulkevista suorista eli yleistetty kartio. Näin ollen on miele-
kästä puhua n + 1 muuttujan homogeenisen polynomin nollakohtien
joukosta n–ulotteisessa projektiivisessa avaruudessa, vaikka itse po-
lynomi ei ole funktiona määritelty Pn:ssä.

0

Kuva 10: yleistetty kartio

Määritelmä. Projektiivinen varisto tai täsmällisemmin avaruu-
den Pn projektiivinen alivaristo V on homogeenisten polynomien nol-
lakohtien joukko projektiivisessa avaruudessa. Sitä merkitään kuten
affiinia algebrallista varistoa:

V = V({Fi}i∈I) ⊂ Pn.

Vastaavasta affiinin algebrallisen variston lauseesta saadaan, et-
tä projektiivisenkin variston määrittelee aina äärellinen joukko poly-
nomeja. Edelleen voimme määritellä projektiiviseen avaruuteen Za-
riskin topologian asettamalla suljetuiksi joukoiksi sen projektiiviset
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alivaristot. Tämä topologia indusoi edelleen alivaristoon V ⊂ Pn Za-
riskin topologian. Projektiivisen variston hajoitelma karttalehdiksi

V = (V ∩ U0) ∪ (V ∩ U1) ∪ · · · ∪ (V ∩ Un), V ∩ Ui ⊂ Ui
∼= An,

tuottaa Zariskin topologiasta edelleen jokaiselle karttalehdelle V ∩Ui

aliavaruustopologian. Toisaalta karttalehti on affiini, joten sillä on
ennestään affiinina varistona Zariskin topologia. Lukija voi harjoi-
tustehtävänä todeta, että projektiivisen avaruuden karttalehdelle in-
dusoima topologia on sama kuin affiinin avaruuden An indusoima
topologia.

Esimerkki. Kartalla Uz, jolla z = 1, projektiivinen varisto V =
V(x2 + y2 − z2) ⊂ P2 on kompleksinen ympyrä ja kartoilla Ux ja
Uy hyperbeli eli kompleksinen ympyrä. Varisto V on karttalehtiensä
yhdiste

V = (V ∩ Ux) ∪ (V ∩ Uy) ∪ (V ∩ Uz),

ja kukin kartta peittää koko variston lukunottamatta kahta pistet-
tä. Harjoitustehtävissä näytämme, että mikä tahansa kartioleikkaus
voidaan konstruoida tämän variston affiinina osana.

U
z

Kuva 11: V(x2 + y2 − z2) ⊂ P2

Projektiivista varistoa V ⊂ Pn voimme pitää avaruuden Cn+1 kar-
tiomaisena varistona, jossa samalla origon kautta kulkevalla suoralla
olevat pisteet on samaistettu. Avaruuden Cn+1 varistoa, jonka mää-
räävät homogeeniset polynomit F1, . . . , Fr ∈ C [x0, · · · , xn], sanomme



10. PROJEKTIIVISET VARISTOT 45

projektiivisen alivariston V(F1, . . . , Fr) ⊂ Pn affiiniksi kartioksi. Ho-
mogeenisille polynomeille F1, . . . , Fr ∈ C [x0, · · · , xn] täytyy merkin-
nän V(F1, . . . , Fr) kanssa olla varovainen: tarkoitammeko alivaristoa
avaruudessa An+1 vai Pn. Selvyyden vuoksi puhumme edellisessä
tapauksessa affiinista varistosta ja jälkimmäisessä tapauksessa pro-
jektiivisesta varistosta.

Osoitamme harjoitustehtävänä, että projektiivisella varistolla V ⊂
Pn häviävien polynomien ideaali

I(V ) = {F ∈ C [x0, · · · , xn] | F (V ) = {0}}

on äärellisesti generoitu homogeeninen radikaali ideaali, ts. radikaali
ideaali, jonka generoi äärellinen määrä homogeenisia polynomeja.

Hilbertin vastaavuus on voimassa myös projektiivisille varistoille.

Homogeeninen nollajoukkolause. Avaruuden Pn projektiivi-
set alivaristot vastaavat bijektiivisesti renkaan C [x0, · · · , xn] radikaa-
leja homogeenisia ideaaleja lukuunottamatta ideaalia (x0, . . . , xn), jo-
ka määrittelee origon avaruudessa Cn+1.

Lukija voi todistaa lauseen tarkastelemalla projektiivisen avaruu-
den Pn affiinia kartiota.

Edellä esitetyn nojalla on luontevaa määritellä projektiivisen va-
riston V ⊂ Pn homogeeninen koordinaattirengas renkaaksi

C [x0, · · · , xn]

I(V )
.

Projektiivisen variston V ⊂ Pn homogeeninen koordinaattirengas on
sama kuin V :n affiinin kartion (avaruudessa An+1) koordinaattiren-
gas. Huomaa kuitenkin, ettei homogeenisen koordinaattirenkaan al-
kioita voida tulkita funktioiksi projektiivisella varistolla V ⊂ Pn.

Harjoitustehtäviä.

(1) Olkoon V ⊂ Pn projektiivinen varisto. Osoita, että V :ssä
häviävien polynomien ideaali

I(V ) = {F ∈ C [x0, · · · , xn] | F (V ) = {0}}

on äärellisesti generoitu homogeeninen radikaali ideaali.
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(2) Osoita, että projektiivisen variston määrittelee äärellisen mon-
ta homogeenista polynomia. (Ohje: tarkastele projektiivisen
variston affiinia kartiota.)

(3) Olkoot F ja G ∈ C[x, y, z] kaksi jaotonta homogeenista toi-
sen asteen polynomia. Silloin on olemassa P2 :n lineaarinen
koordinaatistonvaihto eli kääntyvä 3 × 3–matriisi tulkittuna
kuvaukseksi T : P2 → P2

[x : y : z] �→ [a11x+ a12y + a13z : a21x+ a22y + a23z

:a31x+ a32y + a33z]

siten, että se kuvaa V(F ):n bijektiivisesti V(G):lle. Tässä mie-
lessä on siis olemassa vain yksi degeneroitumaton projektiivi-
nen kartioleikkaus. (Jaotonta toisen asteen polynomia vastaa-
vaa kartioleikkausta sanotaan degeneroitumattomaksi.)

(4) Osoita edelleen, että edellisen tehtävän tilanne eroaa hieman
affiinista tapauksesta, jossa on olemassa kaksi ei-isomorfista
epätriviaalia kartioleikkausta: jokaisen jaottoman toisen as-
teen polynomin F ∈ C[x, y] nollajoukko on lineaarista koor-
dinaatistonvaihtoa vaille joko parabeli V(y−x2) tai hyperbeli
V(xy−1), mutta näitä kahta ei voi muuntaa toisikseen. Kum-
maksi voidaan muuntaa ellipsi?

(5) Tässä alkaa näkyä, että projektiiviset varistot ovat usein yk-
sinkertaisempia käsitellä kuin affiinit. Osoita esimerkiksi, et-
tä jokainen projektiivinen varisto on kompakti Pn:n metrises-
sä topologiassa. Projektiiviset varistot ovat affiinien varisto-
jen kompaktifiointeja sekä Zariskin topologiassa että metrises-
sä topologiassa.17 Palaamme näihin kysymyksiin tarkemmin
seuraavissa luvuissa.

(6) Totea lopuksi, että on olemassa bijektio kolmen muuttujan
d–asteisten homogeenipolynomien joukolta kaikkien kahden
muuttujan polynomien joukolle. (Ohje: kiinnitä yksi koor-
dinaatti vakioksi, vaikka ykköseksi.)

17Topologisen avaruuden kompaktifiointi on kompakti laajennus, jossa alku-
peräinen avaruus on tiheä osajoukko. Zariskin topologian tapauksessa termi voi
johtaa harhaan, sillä affiini varisto on kompakti, mutta ei suljettu projektiivisen
avaruuden osana.
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11. Affiinin algebrallisen variston projektiivinen sulkeuma

Voimme luonnollisella tavalla samaistaa An:n projektiivisen varis-
ton Pn karttalehden kanssa ja siis pitää sitä Pn:n tiheänä avoimena
osajoukkona. Siispä projektiivista avaruutta Pn voidaan pitää af-
fiinin avaruuden An luonnollisena ”kompaktifiointina” tai ”täyden-
tymänä”. Edelleen voimme samaistaa affiinin algebrallisen variston
V ⊂ An projektiivisen avaruuden Pn osajoukoksi ja muodostaa sen
sulkeuman Pn:ssä.

Määritelmä. Olkoon V affiini algebrallinen varisto, V ⊂ An =
U0 ⊂ Pn. Variston V projektiivinen sulkeuma V on V :n sulkeuma
projektiivisessa avaruudessa Pn. Sulkeuma voidaan ottaa yhtä hy-
vin Zariskin topologiassa kuin metrisessä topologiassa, lopputulos on
sama ja se vastaa intuitiivista käsitystämme sulkeumasta.

Affiinin algebrallisen variston projektiivisen sulkeuman muodosta-
minen on luonnollinen tapa kompaktifioida varisto metrisessä topolo-
giassa.

Esimerkki. Tarkastellaan esimerkiksi parabelia V = V(y−x2) ⊂
A2 ⊂ P2. Muuttujat x ja y ovat V :n affiinit koordinaatit, ts. koor-
dinaatit avaruudessa A2. Projektiivisessa tasossa käytämme homo-
geenisia koordinaatteja, joissa vaihteeksi z–komponentti on nollasta
eroava, käytännössä normeerattu ykköseksi. Äärettömän kaukaista
suoraa ja äärettömyyspistettä vaille P2 samaistuu A3:n tasoksi z = 1.

0

x

y

z

Kuva 12: V(y − x2) ⊂ P2
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Projektiivisen tason P2 alkioina parabelin pisteet ovat C3:n suoria,
jotka kulkevat tasossa z = 1 olevan parabelin y − x2 = 0 pisteiden
ja origon kautta. Näiden lisäksi parabeliin kuuluu vielä yksi suora,
y–akseli. Projektiivisena varistona parabeli on siis V(zy − x2) ⊂ P2.
Se sisältää alkuperäisen parabelimme y − x2 = 0 avoimessa joukossa
Uz sekä yhden ”äärettömän kaukaisen pisteen” [0 : 1 : 0].

Edellisessä esimerkissä polynomi zy−x2 on polynomin y−x2 homo-
genisointi. Yleisemminkin n:n muuttujan d–asteinen polynomi F ∈
C[x1, . . . , xn] homogenisoidaan d–asteiseksi n+1 muuttujan homogee-
nipolynomiksi siten, että F hajoitetaan ensin summaksi eriasteisista
homogeenisista osistaan, F = G0 + G1 + · · · + Gd. Nyt Gd on val-
miiksi homogeeninen astetta d. Edellinen termi Gd−1 ∈ C[x1, . . . , xn]
on homogeeninen astetta d − 1. Korjataan sitä kertomalla se uu-
della muuttujalla x0, jolloin saadaan n + 1:n muuttujan d–asteinen
homogeenipolynomi x0Gd−1 ∈ C[x0, . . . , xn]. Jokainen termi voidaan
muuntaa homogeeniseksi astetta d kertomalla se sopivalla x0:n po-
tenssilla ja korjattujen termien summana saadaan d–asteinen homo-
geenipolynomi, F :n homogenisointi

F̃ = xd
0G0 + xd−1

0 G1 + · · · +Gd.

On ilmeistä, että polynomin F̃ rajoittuma tasoon x0 = 1 on alkupe-
räinen polynomi F .

Edellinen esimerkki antaa aiheen arvata, että algebrallisen variston
V = V(F1, . . . , Fr) ⊂ An projektiivisen sulkeuman V avaruudessa Pn

määräisi ideaali, jonka generoivat polynomien Fi homogenisoinnit F̃i.
Valitettavasti asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen.

Tarkastellaan esimerkiksi A3:n alivaristoa V , jonka määräävät po-
lynomit y−x2 ja z−xy. Helposti näemme, että V koostuu kolmikoista
{(λ, λ2, λ3)}, ts. V on tuttu kierevä kuutioparabeli. Lisäksi polyno-
mien x−y2 ja z−xy generoima ideaali on radikaali. Kuitenkin lukija
voi todeta, että polynomien homogenisointien wx − y2 ja wz − xy
määräämä varisto P3:ssa koostuu kahdesta komponentista: kierevän
kuutioparabelin sulkeumasta V ja suorasta V(w, y) ⊂ P3. Tämä yli-
määräinen suora ”on äärettömyydessä” kartalla A3

w, jolta aloitimme
tarkastelumme. Tämä esimerkki näyttää, ettei alivariston V ⊂ An

projektiivista sulkeumaa V varistolla P3 saada yksinkertaisesti kor-
vaamalla I(V ):n generaattorit homogenisoinneillaan. Kuitenkin on
voimassa seuraavaa:
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Lause. Olkoon V ⊂ An = U0 ⊂ Pn affiini algebrallinen varisto
ja I ⊂ C[x1, . . . , xn] V :ssä häviävistä polynomeista koostuva radikaali
ideaali. Tällöin I:n kaikkien polynomien homogenisointien generoima
ideaali Ĩ ⊂ C[x0, . . . , xn] on radikaali ideaali, joka koostuu kaikista
projektiivisessa sulkeumassa V ⊂ Pn häviävistä polynomeista.

Luonnollisesti Ĩ on äärellisesti generoitu, joten jonkin I:n gene-
raattorijoukon homogenisointi tuottaa Ĩ:n, mutta kuten edellinen esi-
merkki osoitti, meidän tulee olla huolellisia generaattoreiden valin-
nassa.

Todistus. Olkoon I radikaali ideaali, joka määrittelee variston V
avaruudessa An ja Ĩ sen homogenisointi. Meidän on osoitettava, että
V = V(Ĩ) ⊂ Pn.

Selvästi V ⊂ V(Ĩ): olkoon G polynomi Ĩ:ssä. Asettamalla x0 = 1
saamme polynomin g(x1, . . . , xn) = G(1, x1, . . . , xn), joka on ideaa-
lissa I. Siis avoimella karttalehdellä U0, joka sisältää variston V ,
polynomi G rajoittuu polynomiksi g ∈ I. Tämän nojalla G häviää
varistolla V , ja siten V ja myös sulkeuma V sisältyvät suljettuun
joukkoon V(Ĩ).

Inkluusion V ⊃ V(Ĩ) todistamiseksi on osoitettava, että jokai-

nen V :ssä häviävä polynomi kuuluu ideaaliin Ĩ. Jos G on homo-
geeninen polynomi, joka häviää V :ssä, niin polynomi g(x1, . . . , xn) =
G(1, x1, . . . , xn) häviää V :ssä. Nyt siis g kuuluu ideaaliin I ja sen ho-

mogenisointi g̃ ideaaliin Ĩ. Helposti näemme, että G = xm
0 g̃ jollakin

m, joten myös G on ideaalissa Ĩ. �

Harjoitustehtäviä.

(1) Osoita, että jaottoman affiinin variston V projektiivinen sul-
keuma V on myös jaoton.

(2) Osoita, että kierevän kuutioparabelin määräävät myös poly-
nomit x − y2 ja x − z3 ja että niiden generoima ideaali on
radikaali. Osoita edelleen, että näiden polynomien homoge-
nisoinnit määräävät projektiivisen sulkeuman V ⊂ P3, mutta
niiden generoima ideaali ei ole radikaali.
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12. Projektiivisten varistojen morfismeista

Projektiivisten varistojen väliset morfismit voi määritellä samaan
tapaan kuin affiinien varistojen väliset morfismit. Aloitamme esimer-
killä. Tarkastellaan kuvausta

P1 −→ P2

[s : t] �−→ [s2 : st : t2].

Kuvaus on hyvin määritelty, sillä

[s : t] = [λs : λt] �−→ [λ2s2 : λ2st : λ2t2] = [s2 : st : t2],

joten kuva ei riipu lähtöpisteen [s : t] ∈ P1 edustajasta. Ainakin toi-
nen kuvan koordinaateista s2 ja t2 on lisäksi nollasta eroava, kuten
pitääkin. Kuvajoukko on lisäksi käyrällä C = V(xz − y2) ⊂ P2.
Merkitsemällä u:lla koordinaattia s

t saa kuvaus affiinilla palasella

A1 ∼= Ut = {[s : t] | t �= 0} muodon

A1 −→ A2 ∼= Uz = {[x : y : z] | z �= 0}
u �−→ (u2, u) ↔ [u2 : u : 1].

Tämän kuvajoukko on parabeli V(x − y2) ⊂ A2. Toisella affiinilla
palasella Us = {[s : t] | s �= 0} kuvauksen rajoittuma on

A1 −→ A2 ∼= Ux = {[x : y : z] | x �= 0}
v �−→ (v, v2),

jolla on myös kuvanaan parabeli tasossa.
Tarkasteltavan kuvauksen P1 → C rajoittumat avaruuden P1 koor-

dinaattiympäristöihin ovat siten morfismeja affiinien algebrallisten
varistojen mielessä. Tämä antaa aiheen seuraavaan määritelmään.

Määritelmä. Olkoot V ⊂ Pn ja W ⊂ Pm kaksi projektiivista
algebrallista varistoa ja F : V → W kuvaus. Sanomme, että F on
projektiivisten varistojen morfismi, jos seuraava pätee: jokaiselle p ∈
V on olemassa homogeeniset polynomit F0, . . . , Fm ∈ C[x0, . . . , xn]
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siten, että jossakin pisteen p avoimessa ympäristössä U ⊂ V kuvaus
F : V → W yhtyy polynomikuvaukseen

V −→ Pm

q �−→ [F0(q) : F1(q) : · · · : Fm(q)].

Määritelmä takaa, että projektiivisten varistojen morfismi on lo-
kaalisti V :n affiinilla peitteellä affiinien varistojen morfismi, kuten
toivomme. Luonnollisesti määritelmän homogeenisilla polynomeilla
on kaikilla sama aste, sillä muuten ne eivät määrittelisi edustajan
valinnasta riippumatonta kuvausta avaruuteen Pm. Kaikki Fi:t ei-
vät myöskään voi hävitä pisteen p ympäristössä U . Lisäksi on hyvä
huomata, että eri pisteillä p voi joutua valitsemaan eri polynomit Fi

nähdäkseen, että tutkittava rajoittuma on polynomikuvaus.

Esimerkki. Olkoon C = V(zx− y2) ⊂ P2 kartioleikkaus tasossa.
Tarkastellaan kuvausta

C −→ P1

[x : y : z] �−→
{

[x : y] jos x �= 0

[y : z] jos z �= 0.

Kuvaus on hyvin määritelty. Relaation xz = y2 nojalla ensinnäkin
jokaisella C:n pisteellä joko x– tai z–koordinaatti on nollasta eroava
ja toiseksi, jos pisteellä [x : y : z] ∈ C sekä x– että z– koordinaatti
eroavat nollasta, niin

[x : y] = [yx : y2] = [xy : xz] = [y : z].

Kuvaus C −→ P1 on siis lokaalisti polynomikuvaus, mutta mikään
polynomien valinta ei toimi koko joukossa C.

Edellisen esimerkin kuvaus C −→ P1 on kartalla Ax ∩ C yksinker-
taisesti parabelin projektio

(u, u2) �−→ u

affiinille suoralle. Tämä kuvaus on tuttu stereograafinen projektio kar-
tioleikkaukselta C suoralle P1; valitsemalla affiinit koordinaatit siten,
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että C saatiin näyttämään parabelilta sijoitettiin samalla projektio-
keskus äärettömyyteen. Tarkasteltaessa karttaa Ax ”äärettömyyspis-
te” on [0, 0, 1].

Projektiivisten varistojen morfismi F : V → W on isomorfismi, jos
on olemassa sellainen projektiivisten varistojen morfismi G : W → V ,
että G ja F ovat toistensa käänteiskuvaukset. Varistoja, joiden välillä
on olemassa isomorfismi, sanomme isomorfisiksi.

Esimerkki. Kartioleikkaus C ⊂ P2 ja projektiivinen avaruus P1

ovat isomorfiset. Morfismit

P1 −→ C

[s : t] �−→ [s2 : st : t2]

ja

C −→ P1

[x : y : z] �−→
{

[x : y] jos x �= 0

[y : z] jos z �= 0

voi helposti todeta toistensa käänteiskuvauksiksi.

Tässä näkyy iso ero affiinien ja projektiivisten varistojen teorian
välillä. Kaksi affiinia varistoa ovat isomorfisia, jos ja vain jos nii-
den koordinaattirenkaat ovat isomorfisia C–algebroina, mutta vastaa-
va väite ei päde projektiivisille varistoille. Esimerkissämme C ja P1

ovat isomorfisia, mutta niiden homogeeniset koordinaattirenkaat

C[x, y, z]

xz − y2
ja C[s, t]

eivät ole isomorfiset C–algebroina.
Itse asiassa näiden C–algebroiden isomorfia merkitsisi varistojen C

ja P1 affiinien kartioiden isomorfisuutta. Nämä ”kartiot” ovat varistot

V(xz − y2) ⊂ A3 ja A2.

On uskottavaa, että nämä varistot eivät ole isomorfisia onhan toi-
nen kartio, jolla on kärki origossa, ja toinen taso. Projektiivinen
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varisto määräytyy isomorfiaa vaille yksikäsitteisesti homogeenisesta
koordinaattirenkaastaan, mutta ei kääntäen! Projektiivisen alivaris-
ton V ⊂ Pn koordinaattirengas ei sentään riipu Pn:lle valitusta koor-
dinaatistosta. Avaruuden Pn lineaarinen koordinaatistonvaihto on
lineaarinen bijektio G ∈GL(n+ 1,C) tulkittuna kuvaukseksi

G : Pn → Pn

[x0 : · · · : xn] = [(x0, · · · , xn)] �→ G ([x0 : · · · : xn]) = [G (x0, · · · , xn)].

Sanomme, että projektiiviset alivaristot V1 ja V2 ⊂ Pn ovat pro-
jektiivisesti ekvivalentit, jos on olemassa Pn:n lineaarinen koordinaa-
tistonvaihto F : Pn → Pn siten, että V2 = F (V1). Projektiivisesti
ekvivalentit alivaristot ovat siis isomorfiset. Esimerkiksi suorat V(x)
ja V(y) ovat projektiivisen tason P2 ekvivalentteja alivaristoja; tar-
vittava koordinaatistonvaihto on yksinkertaisesti

P2 −→ P2

[x : y : z] �→ [y : x : z].

Harjoitustehtäviä.

(1) Määrää edellisen esimerkin koordinaatistonvaihdon matriisi.
(2) Osoita, että projektiivisesti ekvivalenteilla varistoilla on iso-

morfiset koordinaattirenkaat.
(3) Keksi esimerkki kahdesta projektiivisesta tasokäyrästä, jotka

ovat isomorfiset, mutta eivät projektiivisesti ekvivalentit.

13. Projektiivisen avaruuden automorfismeista

Haluamme nyt määrätä kaikki projektiivisen avaruuden automor-
fismit eli varistoisomorfismit projektiiviselta avaruudelta itselleen.

Kompleksianalyysiä harrastaneina muistamme, että Riemannin
pallon konformikuvaukset itselleen ovat täsmälleen Möbius-kuvaukset
ja ne ovat varistomorfismeja. Koska toisaalta algebrallisessa geomet-
riassa jokainen P1:n automorfismi on lokaalisti polynomi ja siis kon-
forminen, niin Riemannin pallon P1 automorfismit ovat täsmälleen
Möbius-kuvaukset. Yleistämme nyt tämän useampiulotteiselle pro-
jektiiviselle avaruudelle Pn.
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Lineaarisen koordinaatistonvaihto G : Pn → Pn on helppo todeta
avaruuden Pn automorfismiksi. Käänteiskuvauksen antaa käänteis-
matriisi G−1. Jos λ ∈ C � {0}, niin matriisit G ja λG määräävät
saman kuvauksen. Muulla tavalla toisistaan eroavat matriisit tuotta-
vat eri kuvaukset. Näin on saatu kaikki Pn:n automorfismit. Tämän
todistus on suoraan laskemalla työläs. On olemassa siisti algebral-
linen todistus, mutta siihen tarvitaan tietoja, joita emme esittele.18

Kompleksianalyysiä voi kyllä käyttää useampiulotteisessakin tapauk-
sessa; jokainen Pn:n biholomorfinen automorfismi on edellä kuvattua
tyyppiä. Siis Pn:n automorfismiryhmä on

PGL(n+ 1,C) = GL(n+ 1,C) /C∗.

Tarkastamme lopuksi, että saadun tuloksen yksiulotteinen versio
on Möbius-kuvauksia koskeva lähtökohtamme. Jokainen PGL(2,C):n
alkio määrää kuvauksen P1 → P1

[z : w] �→ [az + bw : cz + dw]

eli

[z : 1] �→
[
az + b

cz + d
: 1

]
,

siis Möbius-kuvauksen.
Tutkimme yllä koko projektiivista avaruutta, mutta muidenkin

kompleksisten monistojen ja projektiivisten varistojen välillä vallit-
see hämmästyttävä yhteys.

Chown lause. Jokainen avaruuden Pn kompakti kompleksinen
alimonisto on joidenkin homogeenisten polynominen F1, . . . , Fr yh-
teinen nollajoukko, siis projektiivinen varisto.

Jokainen tällaisten monistojen välinen holomorfinen kuvaus on al-
gebrallisten varistojen välinen morfismi.

Emme todista tätä lausetta.19 Tulos ei päde ilman oletuksia kom-
paktisuudesta ja projektiivisuudesta.20

18[Ha], II Ex. 7.1.1.
19[Sh], VIII § 3.
20Kuitenkin J. P. Serre on yleistänyt Chown lausetta valtavasti kuuluisassa

”GAGA”ksi kutsutusa artikkelissaan [S].
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Chown lauseella on myös osittainen käänteinen puoli. Jokainen
kompakti kompleksinen yksiulotteinen monisto — toisin sanoen jo-
kainen kompakti Riemannin pinta — voidaan upottaa projektiiviseen
avaruuteen. Näin siis sileä projektiivinen käyrä — yksiulotteinen al-
gebrallinen varisto — on ”sama asia” kuin kompakti Riemannin pinta.
Chown lauseen sisällön voi ilmaista vielä toisin: sileällä projektiivi-
sella käyrällä on yksikäsitteinen kompleksinen rakenne ja kompaktilla
Riemannin pinnalla on yksikäsitteinen projektiivisen variston raken-
ne.

14. Grassmannin varistot

Grassmannin varistot ovat projektiivisten avaruuksien luonnollisia
yleistyksiä.

Määritelmä. Merkinnällä Gr(k, n) tarkoitamme Cn:n kaikkien
k–ulotteisten vektorialiavaruuksien joukkoa.

Erityisesti Gr(1, n + 1) = Pn. Voimme samaistaa Gr(k, n):n pro-
jektiivisen avaruuden Pn−1 kaikkien (k − 1)–ulotteisten lineaaristen
alivaristojen joukon kanssa. Tämän samaistuksen perusteella käyte-
tään kirjallisuudessa toisinaan myös merkintää Gr(k − 1, n− 1).

Lause. Gr(k, n) voidaan luonnollisella tavalla upottaa avaruuden

P(nk)−1 kompleksiseksi alimonistoksi.

Todistus. Olkoon Λ ∈ Gr(k, n) jokin k–ulotteinen lineaarinen
aliavaruus Cn:ssä. Valitaan sille kanta {(aj1, . . . , ajn), j = 1, . . . , k}
ja muodostetaan kantavektoreista matriisi a11 . . . a1n

...
...

ak1 . . . akn

 .

Sen aste on k, ovathan rivit lineaarisesti riippumattomat. Kahden
k–asteisen k × n–matriisin (aij) ja (bij) rivivektorit virittävät saman
aliavaruuden jos ja vain jos on olemassa kääntyvä k × k–matriisi g ∈
GL(k) siten, että (aij) = g (bij). Näin ollen Gr(k, n) on joukkona
tekijäavaruus

M = {k × n-matriisit, joiden aste on k} /GL(k):n toiminta,



56 IV PROJEKTIIVISET VARISTOT

ja edelleen topologinen avaruus, kun se varustetaan tekijätopologialla.

Merkitään ∆(i1,...,ik):lla sitä matriisin (aij) k×k–alideterminanttia,
joka vastaa sarakkeita 1 ≤ i1 < · · · < ik ≤ n. Kuvaus

 a11 . . . a1n
...

...
ak1 . . . akn

 �→
[
∆(1,...,k) : · · · : ∆(i1,...,ik) : · · · : ∆(n−k+1,...,n)

]

on hyvin määritelty tekijäjoukossa M, sillä ekvivalentit matriisit (aij)
ja g (aij) kuvautuvat samaksi pisteeksi, koska g vaikuttaa alidetermi-
nantteihin kertomalla ne nollasta eroavalla luvulla det g. Saamme
siis hyvin määritellyn ja lisäksi injektiivisen kuvauksen, Plückerin

upotuksen Gr(k, n) → P(nk)−1. Tässä mielessä Gr(k, n) on ainakin
projektiivisen avaruuden osajoukko. Meidän on nyt varustettava se
kompleksisen moniston rakenteella, siis kartastolla, ja lopuksi pitää
tarkastaa, että on saatu luvattu kompleksisten monistojen upotus.

Tarkastellaan sellaista aliavaruutta Λ, jota vastaavalle matriisille
(aij) on ∆(1,...,k) �= 0. Tällaista aliavaruutta Λ vastaa tasan yksi
muotoa  1 . . . 0 a1 k+1 . . . a1n

...
. . .

...
...

...
0 . . . 1 ak k+1 . . . akn


oleva matriisi. Toisaalta jokainen eo. muotoa oleva matriisi määrää
yksikäsitteisesti aliavaruuden Λ ∈ Gr(k, n), joten saamme bijektiivi-
sen kuvauksen

U(1,...,k) = {Λ ∈ Gr(k, n) | ∆(1,...,k) �= 0} −→ Ck(n−k).

Näistä kuvauksista joukoissa U(i1,...,ik), missä ∆(i1,...,ik) �= 0, saam-
me Gr(k, n):n kartaston. Samaan tapaan kuin osoittaessamme Pn:n
kompleksiseksi monistoksi osoitamme nytkin, että kartanvaihtoku-
vaukset ovat rationaalifunktioilla ∆I/∆J kertomisia, siis analyyttisiä.
Koska Plückerin upotus muodostuu koordinaattikartoilla analyyttisis-

tä funktioista, on Gr(k, n) todella P(nk)−1:n kompleksinen alimonis-
to. �
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Lause. Gr(k, n) ⊂ P(nk)−1 on projektiivinen algebrallinen varisto.

Olemme jo selvittäneet, että Gr(k, n) on abstrakti kompleksinen

monisto ja että se voidaan upottaa projektiiviseen avaruuteen P(nk)−1

kompleksisena alimonistona. Kun vielä havaitsemme, että Gr(k, n)
on kompakti, niin voimme vedota Chown lauseeseen ja todeta, et-
tä Gr(k, n) on projektiivinen varisto, siis joidenkin

(
n
k

)
muuttujan

homogeenisten polynomien yhteisten nollakohtien joukko projektiivi-

sessa avaruudessa P(nk)−1.
Kartanvaihtokuvaukset ovat algebrallisen variston Ak(n−k) sään-

nöllisiä funktioita, joten voimme – analogisesti moniston käsitteen
kanssa – kutsua Grassmannin monistoa ”abstraktiksi algebralliseksi
varistoksi”.21

Vaihtoehtoisesti voimme kohtuullisin ponnistuksin löytää homo-
geeniset polynomit, jotka häviävät täsmälleen Gr(k, n):n kuvajoukos-
sa Plückerin upotuksessa. Sen sijaan on hankalampaa löytää joukossa

Gr(k, n) ⊂ P(nk)−1 häviävien polynomien radikaali ideaali. Toteam-
me tässä vain, että tämän ideaalin generaattorit ovat tiettyjä toisen
asteen polynomeja, joita kutsutaan Plückerin relaatioiksi.22

Grassmannin moniston upotuksen projektiiviseksi varistoksi, Grass-
mannin varistoksi, voi tulkita ulkoisen tulon avulla. Olkoon ΛkV ⊂
ΛkCn aliavaruuden V ⊂ Cn k:s ulkoinen potenssi. Määritellään ku-
vaus

ϕ : Gr(k, n) → P(ΛkCn) = P(nk)−1

(v1, . . . , vk) �→ ϕ(V ) = v1 ∧ · · · ∧ vk,

missä vektorit v1, . . . , vk virittävät aliavaruuden V ⊂ Cn. Koska
aliavaruus V määrää tilavuusmuotonsa ϕ(V ) vakiota vaille yksikä-
sitteisesti, on ϕ hyvin määritelty kuvaus projektiiviseen avaruuteen

P(ΛkCn) = P(nk)−1. Kuvauksen ϕ todistaminen isomorfismiksi kuva-
joukolleen vaatii hieman laskemista.23

21Ks. liite.
22[F3]
23[H1], Lect. 6.
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V KVASIPROJEKTIIVISET VARISTOT

15. Kvasiprojektiiviset varistot

Tähän asti olemme kehitelleet erikseen affiinien ja projektiivisten
varistojen teoriaa. On käytännöllistä luoda käsite, joka kattaa mo-
lemmat.

Määritelmä. Kvasiprojektiivinen varisto on avaruuden Pn sulje-
tun osajoukon avoin osajoukko varustettuna Zariskin topologian in-
dusoimalla aliavaruustopologialla.

Liitteessä määrittelemme vielä yleisemmän varistokäsitteen, mutta
sanomme silti kvasiprojektiivisia varistoja usein lyhyesti vain varis-
toiksi.

Missä tahansa topologisessa avaruudessa on tapana sanoa suljetun
joukon avointa osajoukkoa — siis suljetun ja avoimen joukon leikkaus-
ta — lokaalisti suljetuksi joukoksi. Kvasiprojektiivinen varisto on siis
sama asia kuin Pn:n lokaalisti suljettu joukko varustettuna Zariskin
topologiallaan. Siksi jokaisen kvasiprojektiivisen variston, erityisesti
jokaisen affiinin tai projektiivisen algebrallisen variston, avoimet ja
suljetut osajoukot ovat kvasiprojektiivisia varistoja.

Kvasiprojektiivisten varistojen välinen morfismi määritellään sa-
malla tavalla kuin projektiivisten varistojen morfismi. Tarkemmin
sanoen, jos V ⊂ Pn ja W ⊂ Pm ovat kvasiprojektiisia varistoja, niin
morfismiksi sanotaan kuvausta

F : V → W,

jolle jokaista pistettä p ∈ V kohti on olemassa n + 1:n muuttujan
homogeeniset polynomit F0, . . . , Fm siten, että kuvaus

V → Pm

q �→ [F0(q) : · · · : Fm(q)]
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on hyvin määritelty ja yhtyy kuvaukseen F jossakin pisteen p ympä-
ristössä.

Esimerkki. Olkoon U = A1 � {0} ja V = V(xy − 1) ⊂ A2. Sekä
U että V ovat kvasiprojektiivisia varistoja. Osoitamme, että kuvaus
F : U → V, t �→

(
t, 1

t

)
on kvasiprojektiivisten varistojen morfismi.

Nähdäksemme tämän samaistamme U :n lokaalisti suljettuun — itse
asiassa avoimeen — projektiivisen avaruuden P1 joukkoon, nimittäin
kuvaansa kuvauksessa t �→ [t : 1]. Toinen varisto V samaistetaan ku-
vauksella (x, y) �→ [x : y : 1] projektiivisen avaruuden P2 osajoukkoon
V(xy−z2). Tutkittava kuvaus F yhtyy näiden samaistusten mielessä

morfismiin F̃ : P1 → P2

[a : b] �→ [a2 : b2 : ab],

sillä joukossa U sekä a että b eroavat nollasta. Asettamalla z = a
b

näemme, että F̃ kuvaa

[z : 1] �→ [z2 : 1 : z] = [z :
1

z
: 1].

Tässä kuvajoukko on täsmälleen V ⊂ P2 ja tämä kuvaus on mitä
ilmeisimmin alkuperäinen kuvaus F .

Olemme hankkineet lisää liikkumatilaa laajentamalla variston ja
varistomorfismin käsitteitä. Nyt on luonnollista yleistää affiinin va-
riston käsitettä siten, että affiinius säilyy isomorfismissa.

Määritelmä. Kvasiprojektiivinen varisto on affiini, jos se on iso-
morfinen jonkin aikaisemman määritelmämme mukaisen affiinin al-
gebrallisen variston kanssa.

Kutsumme tästä lähtien vanhan määritelmämme mielessä affiineja
algebrallisia varistoja avaruuden An Zariski-suljetuiksi joukoiksi.

Seuraava esimerkki osoittaa, että asettamamme uusi määritelmä
todella laajentaa affiinien varistojen luokkaa.

Esimerkki. Edellä käsitelty kvasiprojektiivinen varisto U = A1�

{0} ei tietenkään ole A1:n Zariski-suljettu osajoukko, mutta se on
affiini varisto asettamamme määritelmän mielessä. Se on isomorfi-
nen A2:n Zariski-suljetun joukon V = V(xy − 1) kanssa. Edellisen
esimerkin kuvaus F : U → V on isomorfismi käänteiskuvauksenaan
projektio G : V → U

G : (x, y) �→ x.
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G

V

U

Kuva 13: V = V(xy − 1)

Affiinin variston W koordinaattirengas on W :n kanssa isomorfisen
An:n Zariski-suljetun osajoukon koordinaattirengas. Tarkemmin sa-
noen valitaan kvasiprojektiivisten varistojen isomorfismi F varistolta
W avaruuden An Zariski-suljetulle joukolle V , ja määritellään koor-
dinaattirengas C[W ] muodostuvaksi kaikista funktioiden f ∈ C[V ]
pullbackeista F#(f). Määritelmä on riippumaton isomorfismin F va-
linnasta. Tämän todistamiseksi pitää näyttää, että jos kaksi Zariski-
suljettua joukkoa V ⊂ An ja V ′ ⊂ Am ovat isomorfisia kvasiprojek-
tiivisina varistoina, niin ne ovat myös aikaisemman määritelmämme
mielessä isomorfisia affiineja algebrallisia varistoja. Siis jokainen affii-
nien kvasiprojektiivisten varistojen välinen isomorfismi on polynomi-
kuvauksen rajoittuma. Jätämme yksityiskohdat lukijan mietittäviksi.

Edellä tarkastelemassamme esimerkissä affiinin variston A1 � {0}
koordinaattirengas on isomorfismin tarkkuudella sama kuin yhden
muuttujan Laurent-polynomien rengas

C[V ] =
C[x, y]

(xy − 1)
∼= C[x,

1

x
].

Harjoitustehtävä.

Rakenna isomorfismi kvasiprojektiiviselta varistolta U = A2�

V(y) — siis suoran komplementilta tasossa — Zariski-suljetul-
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le joukolle V = V(zy − 1) ⊂ A3. Todistettuasi näin, että U
on affiini, määrää sen koordinaattirengas.

z

y
x

G

V

U

Kuva 14: V = V(zy − 1)

16. Zariskin topologian affiini kanta

Todistamme seuraavaksi, että hyperpinnan komplementti Zariski-
suljetussa joukossa V = V(F1, . . . , Fr) ⊂ An on affiini varisto.

Olkoon f variston V koordinaattirenkaaseen C[V ] kuuluva funktio.
Meidän on osoitettava, että avoin joukko U = V � V(f) on affiini
varisto. Se ei yleensä ole V :n suljettu alivaristo eikä siis An:n Zariski-
suljettu joukko.

U=V \ V(f)

 V(f)V

Kuva 15: hyperpinnan komplementti



62 V KVASIPROJEKTIIVISET VARISTOT

Tarkastellaan kuvausta

U
F→ An+1

(x1, . . . , xn) �→
(
x1, . . . , xn,

1

f(x1, . . . , xn)

)
.

Se on hyvin määritelty, sillä f on nollasta eroava joukossa U . Mää-
rätään F :n kuvajoukko.

Polynomit F1(x1, . . . , xn), . . . , Fr(x1, . . . , xn) — tulkittuina n+1:n
muuttujan x1, . . . , xn, xn+1 polynomeiksi — häviävät kuvajoukossa
F (V ) ⊂ An+1, samoin polynomi xn+1f(x1, . . . , xn) − 1. Kuvajoukko
sisältyy siis Zariski-suljettuun joukkoon

W = V(F1, . . . , Fr, xn+1f − 1) ⊂ An+1.

Jätämme harjoitustehtäväksi todistaa, että kuvaus F : U → W on
kvasiprojektiivisten varistojen isomorfismi. Todistus on samantapai-
nen kuin variston A1 � {0} tapauksessa edellisessä luvussa. Olemme
siis osoittaneet, että yhden polynomin f nollajoukon komplementti U
Zariski-suljetussa joukossa V = V(F1, . . . , Fr) ⊂ An on affiini varisto
ja isomorfian tarkkuudella sama kuin W . Variston U koordinaatti-

rengas on määritelmän mukaan sama kuin C[W ] = C[x1,...,xn+1]
(F1,...,Fr,xn+1f−1) .

Lukija voi harjoitustehtävänä osoittaa, että

C[W ] ∼= C[V ][
1

f
].

Vastaesimerkki. Affiinin tai projektiivisen avaruuden avoimet
joukot eivät yleensä ole varistoina affiineja. Esimerkiksi U = A2�{0}
on luonnollisesti avoin joukko ja siis kvasiprojektiivinen varisto, mut-
ta ei affiini. Pystymme todistamaan tämän väitteen sujuvasti vasta
seuraavassa luvussa hankittuamme tarvittavat apuvälineet.

Jokaisella kvasiprojektiivisella varistolla on Zariskin topologian
kanta, joka muodostuu affiineista avoimista joukoista. Kvasiprojek-
tiivinen varisto V on projektiivisen avaruuden Pn osajoukko, joten
se on leikkausten V ∩ An

i yhdiste, missä joukot An
i ovat projektii-

visen avaruuden standardikarttalehtiä. Jokainen joukko V ∩ An
i on
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lokaalisti suljettu affiinissa avaruudessa ja siis lausuttavissa muodos-
sa V(F1, . . . , Fs) � V(G1, . . . , Gt). Tällainen joukko sisältyy tietysti
joukkojen V(F1, . . . , Fs)� V(Gi), i = 1, . . . , t yhdisteeseen, ja nämä-
hän puolestaan ovat hyperpintojen V(Gi) komplementteja Zariski-
suljetuissa joukoissa V(F1, . . . , Fs) — siis edellisen esimerkin mukaan
affiineja varistoja. Olemme onnistuneet lausumaan mielivaltaisen
kvasiprojektiivisen variston V affiinien avointen osajoukkojen yhdis-
teenä.

Harjoitustehtävä.

Olkoon V affiini varisto ja f sen koordinaattirenkaaseen C[V ]
kuuluva funktio. Osoita, että jos f :llä ei ole yhtään nollakoh-
taa joukossa V , niin f on renkaan C[V ] kääntyvä alkio.

17. Kvasiprojektiivisen variston säännölliset funktiot

Yksinkertaisin esimerkki säännöllisestä funktiosta on polynomi
f : An → C. Tarkoituksenamme on nyt määritellä säännölliset funk-
tiot mielivaltaisessa kvasiprojektiivisessa varistossa niin, että ne olisi-
vat luonnollinen yleistys kuudennessa luvussa käsitellyille polynomi-
funktioille.

Määritelmän taustalla on ajatus, että kvasiprojektiiviset varistot
monessa suhteessa muistuttavat monistoja; monisto on lokaalisti kuin
euklidinen avaruus Rn ja varisto on lokaalisti kuin affiini algebralli-
nen varisto, siis polynomien nollajoukko avaruudessa Cn. Zariskin
topologian affiinin kannan olemassaolo merkitsee sitä, että kvasipro-
jektiivisen variston voi ajatella muodostuvan avoimista affiineista pa-
loista. Tämä monistojen ja varistojen välinen analogia antaa aiheen
yrittää määritellä funktion säännöllisyyden varistolla samaan tapaan
kuin monistollakin — lokaalisti.

Olkoon V ⊂ An Zariski-suljettu joukko. Jos f ja g ovat koordi-
naattirenkaaseen C[V ] kuuluvia funktioita, niin rationaalilausekkeen
f
g voi tulkita lokaalisti määritellyksi funktioksi: f

g on hyvin määri-

telty avoimessa joukossa V � V(g). Olemme edellisessä luvussa sel-
vittäneet, että tämä joukko on itsekin affiini varisto ja isomorfinen
sellaisen affiinin algebrallisen variston W kanssa, jonka koordinaatti-

rengas on C[V ][z]
(zg−1) . Isomorfismin voi monistoteoriaa mukaillen ajatella

karttakuvaukseksi karttaympäristöstä V �V(g) karttalehdelle W , jol-
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la funktio 1
g yhtyy polynomiin z ja funktio f

g siis yhtyy polynomiin

fz. Tässä mielessä ainakin affiinilla varistolla jokainen rationaalifunk-
tio on lokaalisti polynomi. Koska jokainen kvasiprojektiivinen varisto
on lokaalisti affiini, idea yleistyy. Määrittelemme nyt säännöllisen
funktion lokaalisti.

Määritelmä. Olkoon U affiinin variston V avoin joukko. Komp-
leksiarvoinen funktio f : U → C on säännöllinen pisteessä p ∈ U , jos
on olemassa sellaiset funktiot g, h ∈ C[V ], että jossakin pisteen p ym-
päristössä pätee h �= 0 ja f = g

h . Funktio f on säännöllinen joukossa
U , jos se on säännöllinen U :n jokaisessa pisteessä. Kaikkien avoimessa
joukossa U ⊂ V säännöllisten funktioiden joukkoa merkitään OV (U).

Jos V ⊂ An on Zariski-suljettu, niin sen koordinaattirenkaan jo-
kainen alkio g ∈ C[V ] on säännöllinen funktio V → C. Koordinaat-
tirengas sisältyy siis luonnollisessa mielessä säännöllisten funktioiden
joukkoon C[V ] ⊂ OV (V ). Itse asiassa näemme pian, että jokainen
f ∈ OV (V ) on jonkin joukossa An määritellyn polynomifunktion ra-
joittuma joukkoon V , joten C[V ] = OV (V ).

Ennen todistusta katsomme pari esimerkkiä tottuaksemme käsit-
teistöön.

Esimerkki. Funktio

U = A2 �V(y)
f→ C

(x, y) �→ x

y

on säännöllinen koko joukossa U . Periaatteessa sama kuvaus on aja-
teltavissa pisteprojektiona. Olkoon p ∈ A2. Valitaan pisteen p kautta
kulkematon suora , ⊂ A2 ja samaistetaan sen pisteet lukuihin z ∈ C.
Olkoon ,′ pisteen p kautta kulkeva ,:n suuntainen suora.

p
q

(q)j

,

Kuva 16: pisteprojektio
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Määritellään kuvaus

A2 � ,′
ϕ→ , = C

q �→ qp ∩ , :n ainoa alkio,

missä qp on pisteiden q ja p kautta kulkeva suora. Saatu funktio ϕ
on säännöllinen joukossa A2 � ,′.

Lause. Olkoon V ⊂ An jaoton ja Zariski-suljettu joukko sekä
g : V → C koko V :ssä säännöllinen funktio. Tällöin on olemassa poly-
nomi f : An → C siten, että g = f|V . Toisin sanoen OV (V ) = C[V ].

Todistus. Tiedämme jo, että OV (V ) ⊃ C[V ].
Olkoon nyt g ∈ OV (V ). Määritelmän mukaan kaikilla p ∈ V on

avoin ympäristö Up ⊂ V , jossa g yhtyy johonkin rationaalifunktioon
hp

kp
, missä siis hp ja kp kuuluvat koordinaattirenkaaseen C[V ] eikä

kp:llä ole nollakohtia Up:ssä. Koska jokainen Zariski-suljettu joukko
on äärellisen monen polynomin nollajoukkojen leikkaus, muodosta-
vat yhden polynomin nollajoukon komplementit kannan V :n Zariskin
topologialle. Avointen joukkojen Up voi olettaa olevan kantajoukko-
ja Up = UFp = V � V(Fp). Näin saadaan avoin peite topologiselle
avaruudelle V , joka toisaalta on kompakti. Valitaan äärellinen osa-
peite, jolloin V saadaan peitettyä kantajoukoilla UF1 , . . . , UFt , joissa

kussakin tutkittava funktio on muotoa g =
hj

kj
.

Jokaisessa V :n pisteessä jokin kj eroaa nollasta, joten alivaristo
V(k1, . . . kt) ⊂ V on tyhjä, ja sen määräävä ideaali (k1, . . . kt) on siis
koko rengas C[V ]. Erityisesti siihen kuuluu vakiopolynomi 1, joten se
on lausuttavissa yhdistelmänä

1 =
t∑

j=1

qjkj

polynomeille q1, . . . , qt ∈ C[V ].
Jokaisessa joukossa UFi pätee

g = 1 · g =
t∑

j=1

qjkj
hi

ki
∈ C[V ].
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Olkoon

f =
t∑

j=1

hjqj ∈ C[V ].

Riittää todistaa, että f = g joukossa V . Nähdäksemme tämän huo-
maamme aluksi, että g:n rajoittuma joukkoon Ui on hi

ki
, joten

hi

ki
=

hj

kj

leikkauksessa UFi ∩ UFj . Siis kaikilla i, j on hikj = hjki. Jokaisessa
joukossa UFi

pätee

g = 1 · g =

 t∑
j=1

qjkj

 ·
(
hi

ki

)
=

t∑
j=1

qj(hjki)
1

ki
=

t∑
j=1

qjhj = f.

Koska g ja f yhtyvät jokaisessa V :n peitteen palassa, niin g = f ∈
C[V ]. �

Lauseessa ei tarvitse olettaa, että V on jaoton, vaan OV (V ) = C[V ]
mielivaltaiselle affiinille algebralliselle varistolle. Tämän yleistyksen
todistus vaatii kuitenkin vähän lisää algebraa.24 Ongelmana on, että

vaikka hi

ki
=

hj

kj
joukossa UFi ∩UFj , niin tästä ei yleisesti seuraa, että

hikj = hjki.
Edellinen lause takaa sen, että asettamamme säännöllisen funktion

lokaali määritelmä on sopusoinnussa lähtökohtamme kanssa: Zariski-
suljetussa joukossa säännölliset funktiot ovat polynomien rajoittu-
mat. Koska kvasiprojektiiviset varistot ovat lokaalisti affiineja, on
luonnollista yleistää säännöllisen funktion määritelmä kvasiprojektii-
viselle varistolle seuraavasti:

Määritelmä. Olkoon U kvasiprojektiivisen variston V avoin jouk-
ko. Funktio f : U → C on säännöllinen pisteessä p ∈ U , jos on
olemassa pisteen p affiini avoin ympäristö, jossa f on säännöllinen
pisteessä p. Funktio f on säännöllinen joukossa U , jos se on säännöl-
linen U :n jokaisessa pisteessä. Kaikkien avoimessa joukossa U ⊂ V
säännöllisten funktioiden joukkoa merkitään OV (U).

24[Ha], II Prop. 2.2.
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Funktion säännöllisyyden lokaalisuus ilmenee seuraavissa ominai-
suuksissa, jotka epäilemättä ovat monistoteoriaa tuntevalle lukijalle
tutunnäköisiä. Olkoon V kvasiprojektiivinen varisto ja U ⊂ V avoin
joukko.

• Jokainen OV (U) on rengas, jopa C–algebra pisteittäisten las-
kutoimitusten suhteen.

• Joukossa U säännöllinen funktio on säännöllinen myös jokai-
sessa U :n avoimessa osajoukossa, ja jos U1 ⊂ U2 ovat V :n
avoimia osajoukkoja, niin rajoittuman muodostaminen on C–
algebrahomomorfismi OV (U2) → OV (U1).

• Joukoissa U1 ⊂ V ja U2 ⊂ V määritellyt säännölliset funktiot
f1 ja f2 voi tietysti liittää koko yhdisteessä U1 ∪U2 määritel-
lyksi funktioksi f , jos f1 ja f2 yhtyvät leikkauksessa U1 ∩ U2.
Näin syntyvä funktio on säännöllinen yhdisteessä U1 ∪ U2 ja
sen rajoittumat alkuperäisiin joukkoihin U1 ja U2 ovat f1 ja
f2. Vastaava pätee, vaikka yhdistettäviä avoimia joukkoja oli-
si usempia, jopa äärettömän monta, kunhan funktiot yhtyvät
joukkojen Ui parittaisissa leikkauksissa.

• Funktion säännöllisyys säilyy pullbackissä affiinien algebral-
listen varistojen morfismin suhteen, ts. jos F : V → W on
affiinien algebrallisten varistojen morfismi ja U ⊂ W on avoin
joukko, niin F#(f) = f◦F ∈ O(F−1(U)) aina, kun f ∈ O(U).

Säännölliset funktiot muodostavat siis ns. C–algebralyhteen, varis-
ton V rakennelyhteen OV . Viimeinen kohta kertoo, että varistojen
morfismi indusoi rakennelyhteiden välille ns. lyhdemorfismin. Lyh-
dekäsitteen avulla on mahdollista yleistää variston ja skeeman ideaa.
Käsittelemme lyhteitä liitteessä, jossa määrittelemme abstraktin al-
gebrallisen variston.

Harjoitustehtäviä.

(1) Todista, että esimerkissä määritelty funktio ϕ on säännöllinen
lausumalla se koko A2 � ,′:ssa A2:n koordinaattien rationaa-
lilausekkeena.

(2) Osoita, että kaikkien punkteeratussa tasossa V = A2�{(0, 0)}
säännöllisten funktioiden rengas OV (V ) on polynomirengas
C[x, y]. Päättele tästä, että kvasiprojektiivinen varisto V =
A2 � {(0, 0)} ei ole affiini.
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18. Veronesen kuvaukset

Veronesen kuvaukset ovat tärkeä ja laaja luokka kvasiprojektii-
visten varistojen morfismeja. Veronesen kuvaus upottaa projektiivi-
sen avaruuden Pn korkeampiulotteisen projektiivisen avaruuden Pm

alivaristoksi epätriviaalilla tavalla. Veronesen kuvauksen määritel-
mää varten tarkastelemme polynomirenkaan C[x0, . . . , xn] kaikkien d–

asteisten homogeenipolynomien joukkoa. Se on
(
d+n
d

)
–ulotteinen C–

vektoriavaruus, muodostavathan ne monomit xd0
0 · · ·xdn

n , joilla∑
di = d, sille kannan.

Määritelmä. Olkoon m =
(
n+d
d

)
− 1. Projektiivisen avaruuden

Pn d–asteinen Veronesen kuvaus on

νd : Pn → Pm

[x0 : · · · : xn] �→ [xd
0 : xd−1

0 x1 : · · · : xd
n]︸ ︷︷ ︸

kaikki d–asteiset monomit

.

Tämä on hyvin määritelty projektiivisten varistojen morfismi, sil-
lä määrittelevät polynomit ovat samanasteisia eivätkä kaikki häviä
missään Pn:n pistessä.

Lause. Veronesen kuvaus νd on varistoisomorfismi Pn:ltä kuva-
joukolleen, joka on Pm:n projektiivinen alivaristo.

Todistus. Määräämme Veronesen kuvauksen νd käänteiskuvauk-
sen. Merkitään νd:n kuvajoukkoa W = νd(P

n) ⊂ Pm. Indeksoidaan
maaliavaruuden Pm homogeenisia koordinaatteja kuten d–asteisia ho-
mogeenisia polynomeja xi0

0 · · ·xin
n moni-indeksein I = (i0, . . . , in),
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missä |I| = i0 + · · · + in = d; merkitsemme siis z = (zI) ∈ Pm,
missä I käy läpi kaikki moni-indeksit, joille |I| = d.

Jokaisessa W :n pisteessä jokin monomeista xd
0, · · · , xd

n on nollasta
eroava, joten W sisältyy Pm:n karttaympäristöjen U0 = {z ∈ Pm

∣∣
z(d,0,...,0) �= 0}, . . . , Un = {z ∈ Pm

∣∣ z(0,0,...,d) �= 0} yhdisteeseen.
Kullakin kartalla Ui voimme määritellä kuvauksen

W ∩ Ui → Pn

z �→ [z(1,0,...,0,d−1,0,...,0) : z(0,1,0,...,0,d−1,0,...,0) : · · · : z(0,...,0,d−1,0,...,0,1)],

toisin sanoen poistamme z:n homogeenisista koordinaateista kaikki
muut, paitsi monomeja x0x

d−1
i , . . . , xnx

d−1
i vastaavat. Jätämme

lukijan tehtäväksi todistaa, että kuvaus on hyvin määritelty morfismi
W → Pn. Veronesen kuvauksen käänteiskuvaukseksi sen voi todeta
laskemalla yhdistetyn kuvauksen:

[x0 : · · · : xn] �→ νd(x) �→ [x0x
d−1
i : · · · : xnx

d−1
i ] = [x0 : · · · : xn].

�
Veronesen kuvauksista saa parhaiten otteen tarkastelemalla ma-

talulotteisia esimerkkejä. Alimmassa epätriviaalissa tapauksessa on
n = 1 ja d = 2, jolloin m = 2.

Esimerkkejä. Veronesen kuvaus

ν2 : P1 → P2

[s : t] �→ [s2 : st : t2]

on edellä sanotun mukaan isomorfismi kuvajoukolleen V(xz − y2) ⊂
P2. Tulos ei ole uusi, vaan olemme todistaneet sen jo luvussa 12. Ve-
ronesen kuvaus ν2 on siis isomorfismi P1:ltä P2:n kartioleikkaukselle.

Myös seuraava yksiulotteinen tapaus on tuttu. Kuvaus

ν3 : P1 → P3

[s : t] �→ [s3 : s2t : st2 : t3]

on taas isomorfismi kuvajoukolleen, jota sanotaan kolmannen asteen
rationaaliseksi normaaliksi käyräksi. Harjoitustehtävissä osoitamme,
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että se on tuttu kierevä kuutioparabeli. Tarkkaan ottaen kuvajoukko
on kierevän kuutioparabelin sulkeuma projektiivisessa avaruudessa,
mutta käytämme vakiintuneen tavan mukaisesti kummastakin samaa
nimeä, vaikka siitä voi joskus aiheutua sekaannusta.

Yllä esittämämme lauseen mukaan Veronesen kuvauksen νd : Pn →
Pm kuvajoukko on Pm:n suljettu alivaristo. Itse asiassa se on

V
(
{zIzJ − zKzL

∣∣ I + J = K + L}
)
.

Tämän todistus on samantapainen kuin tilanteessa n = 1, d = 3,
emmekä paneudu siihen yksityiskohtaisesti. Yksiulotteisten Verone-
sen kuvausten νd : P1 → Pm kuvajoukot ovat P1:n kanssa isomorfisia
käyriä — d–asteisia rationaalisia normaaleja käyriä.

Olemme käsitelleet Veronesen kuvauksia vain projektiivisessa ava-
ruudessa, mutta ne voi määritellä missä tahansa kvasiprojektiivisessa
varistossa V . Kvasiprojektiivinen varistohan on projektiivisen ava-
ruuden Pn osajoukko, joten Pn:ssä määritellyn Veronesen kuvauksen
voi rajoittaa joukkoon V . Näin saadaan projektiivisten varistojen
isomorfismi V :ltä kuvajoukolleen.

Veronesen kuvauksilla aikaansaadut isomorfismit projektiiviselta
varistolta kuvalleen ovat epätriviaaleja ja niistä saa hyödyllisiä esi-
merkkejä mm. sen testaamiseen, mitkä projektiivisen variston omi-
naisuudet eivät säily kaikissa isomorfismeissa. Esimerkki tällaisesta
on projektiivisen avaruuden alivariston aste, jonka määrittelemme lu-
vussa 21.

Harjoitustehtävä.

Tarkasta, että Veronesen kuvauksen ν3 : P1 → P3 kuvajoukko
lausuttuna P3:n homogeenisissa koordinaateissa x, y, z, w on
V(xw − yz, y2 − xz,wy − z2).

19. Segren kuvaukset ja
kvasiprojektiivisten varistojen tulot

Segren kuvaus tekee mahdolliseksi tulkita kahden projektiivisen
avaruuden karteesinen tulo projektiiviseksi varistoksi. On hyvä huo-
mata heti, että naiivi yrite ei toimi edes helpoimmassa mahdollisessa
tapauksessa: Zariskin topologialla varustettujen affiinien avaruuksien
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tulon A1 × A1 tulotopologia ei ole avaruuden A2 Zariskin topologia.
Segren kuvausta käytetään upottamaan tulo Pm×Pn korkeampiulot-
teisen projektiivisen avaruuden suljetuksi joukoksi. Tämän upotuksen
kautta tulosta Pm × Pn tulee projektiivinen varisto.

Tarkastelemme aluksi matalaulotteisinta tilannetta.

Esimerkki. Segren kuvaus Σ1,1 on kuvaus

P1 × P1 Σ1,1−→ P3

([s : t], [u : v]) �−→ [su
x

: sv
y

: tu
z

: tv
w

].

Se on hyvin määritelty, koska homogeeniset koordinaatit su, sv, tu
ja tv eivät häviä yhtä aikaa, eikä projektiivisen avaruuden P3 piste
[su : sv : tu : tv] riipu pisteiden [s : t] ja [u : v] edustajien valinnasta.
Kuvajoukko on toisen asteen pinta

Σ1,1(P
1 × P1) = V(xw − yz) ⊂ P3.

Lokaaleissa affiineissa koordinaateissa Segren kuvaus on

([s : 1], [u : 1]) �→ [su : s : u : 1],

mistä huomaamme, että kuvajoukko on kahdella eri tavalla viivoi-
tinpinta eli yhdiste erillisistä suorista, kuvaahan Segren kuvaus sekä
s–akselin että u–akselin suuntaiset suorat suoriksi. Jotakin tällaista-
han sopii kahden suoran tulolta odottaakin.

Kuva 17: Viivoitinpinta V(xw − yz)



72 VI KLASSISIA KONSTRUKTIOITA

Määritelmä. Määrittelemme yleisen Segren kuvauksen Σm,n

asettamalla

Pm × Pn Σm,n−→ P(m+1)(n+1)−1

([x0 : · · · : xm], [y0 : · · · : yn]) �−→ [x0y0
z00

: x0y1
z01

: · · · : xiyj
zij

: · · · : xmyn
zmn

].

Määritelmä on helppo muistaa, kun huomaa indeksoida projektii-
visen avaruuden P(m+1)(n+1)−1 homogeeniset koordinaatit matriisial-
kioiksi zij , jolloin Segren kuvaus on

([x0 : · · · : xm], [y0 : · · · : yn]) �−→

 z00 . . . z0n
...

...
...

zm0 . . . zmn


=

 x0
...
xm

 [y0 : · · · : yn] .

Lause. Segren kuvauksen Σm,n kuvajoukko on projektiivinen va-
risto

V({matriisin (zij) 2 × 2 -alideterminantit}) ⊂ P(m+1)(n+1)−1,

missä projektiivisen avaruuden P(m+1)(n+1)−1 homogeeniset koordi-
naatit on indeksoitu matriisialkioiksi zij.

Lisäksi Σm,n on injektio, siis bijektio kuvajoukolleen.
Jokainen matriisista jonkin nollasta eroavan sarakkeen valitseva

kuvaus (zij) �→ [z0j : · · · : zmj ] indusoi surjektiivisen morfismin
Segren kuvauksen kuvajoukolta Pm:lle. Nollasta eroavan rivin valit-
seva projektio (zij) �→ [zi0 : · · · : zin] indusoi surjektiivisen morfismin
Segren kuvauksen kuvajoukolta Pn:lle.

Todistus. Segren kuvauksen kuvajoukkoon kuuluvan pisteen ho-
mogeeniset koordinaatit ovat (m+ 1)(n+ 1)–matriisin

(zij) =

 x0
...
xm

 [ y0 . . . yn ]
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alkiot, missä jokin xi ja jokin yj on nollasta eroava. Tällaisen
matriisin kaikki sarakkeet ovat nollasta eroavan sarakkeen moniker-
toja, joten matriisin aste on yksi. Yksiasteisen matriisin 2 × 2–
alideterminantit ovat nollia ja siksi Segren kuvajoukko varmasti si-
sältyy matriisin (zij) 2 × 2–alideterminanttien nollajoukkoon.

Todistaaksemme, että kuvajoukko on täsmälleen mainittu nolla-
joukko tarkastelemme joukon P(m+1)(n+1)−1 pistettä, joka toteuttaa
yhtälöt zijzk − zi zkj = 0 kaikille 0 ≤ i, k ≤ m ja 0 ≤ j, , ≤ n. Täl-
laisen pisteen koordinaateista muodostetun matriisin 2 × 2–alideter-
minantit häviävät, joten matriisin aste on enintään yksi. Lineaarial-
gebrasta tiedämme, että jokainen k–asteinen (m+1)×(n+1)–matriisi
hajoaa tuloksi (m+1)×k–matriisista ja k× (n+1)–matriisista, joten
erityisesti

(zij) =

 x0
...
xm

 [ y0 . . . yn ] .

Koska (zij) ei ole nollamatriisi, ei myöskään (xi) eikä (yi) voi olla nol-
lamatriisi, mikä riittääkin takaamaan, että (zij) on Segren kuvauksen
kuvajoukossa.

Tarkastellaan taas P(m+1)(n+1)−1:n koordinaatteja (m+1)(n+1)–
matriisin alkioina ja muistetaan, että Pm×Pn:n kuvapistettä vastaa-
van matriisin (zij) sarakkeet — tai yhtälailla rivit — ovat toistensa
monikertoja. Projektio

Σ (Pm × Pn)
π1−→Pm

(zij) �−→ [z0j : · · · : zmj ]

kuvaa matriisin (zij) j:nneksi sarakkeekseen. Koska (zij) ei ole nolla-
matriisi, niin ainakin jokin sarake eroaa nollasta. Projektio on hyvin
määritelty eikä riipu nollasta eroavan sarakkeen valinnasta, koska nä-
mä ovat toistensa monikertoja.

Projektio riveille π2 : Σ (Pm × Pn) → Pn käsitellään samoin. �

Segren kuvaus määrittelee projektiivisen variston rakenteen tulolle
Pm × Pn, kun samaistamme sen kuvajoukkoonsa. Voimme edelleen
määritellä projektiivisen variston rakenteen kahden kvasiprojektiivi-
sen variston X ⊂ Pm ja Y ⊂ Pn tulojoukkoon X × Y rajoittamalla
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Segren kuvauksen tuloon. Puhuessamme kahden kvasiprojektiivisen
variston tulosta varistona tarkoitamme aina tätä rakennetta. Luon-
nolliset projektiokuvaukset

X × Y
π1−→ X

X × Y
π2−→ Y

ovat rajoittumat yllä määrittelemistämme.

Harjoitustehtäviä.

(1) Olkoon p = [λ0 : · · · : λn] ∈ Pn. Näytä, että kuvaus

Pm
Σ→ Σ(Pm × Pn)

π1→ Pm

x �→ Σ(x, p) �→ π1(x, p)

on identtinen kuvaus joukossa Pm. Huomaa, että Pm × Pn
samaistetaan Segren kuvauksen kuvajoukkoon.

(2) Osoita, että kahden affiinin variston tulovaristo on affiini.
Huomaa, että affiinissakin tapauksessa tulovariston määritte-
lemiseen käytetään Segren kuvausta; affiinia varistoa on tässä
tarkasteltava kvasiprojektiivisena varistona jossakin projektii-
visessa avaruudessa.

(3) Todista, että tulovariston X × Y topologia eroaa tulotopolo-
giasta, ellei X tai Y ole äärellinen joukko.

20. Enumeratiivista algebrallista geometriaa

Seuraava lause on esimerkki 1800-luvun loppupuolella vaikutta-
neen merkittävän italialaisen koulukunnan tyylisestä algebrallises-
ta geometriasta, jota sanotaan myös enumeratiiviseksi algebralliseksi
geometriaksi. Sen tavoitteena on tyypillisesti laskea tietyntyyppis-
ten varistojen lukumääriä, esimerkiksi kuinka monta suoraa on kol-
mannen asteen pinnalla avaruudessa P3.25 Vaativampi enumeratiivi-
nen tehtävätyyppi on vaikkapa selvittää, kuinka monta projektiivisen
suoran P1 isomorfista kopiota jokin annettu pinta sisältää. ”Käyrien

25Vastaus on muuten kaksikymmentäseitsemän; jokaisella sileällä kolmannen
asteen pinnalla avaruudessa P

3 kulkee tasan 27 suoraa. [Ha], V Thm. 4.9.
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laskeminen” on vieläkin käypä menetelmä luokiteltaessa varistoja iso-
morfian tarkkuudella, mikä puolestaan on ajankohtainen tutkimusala.

Kiinnostus enumeratiiviseen algebralliseen geometriaan hiipui 1900-
luvulla. Hiljattain on kuitenkin löydetty syvällinen yhteys enumera-
tiivisen algebrallisen geometrian ja teoreettiseen fysiikkaan kuuluvan
konformisen kenttäteorian välillä, mikä on vilkastuttanut kummankin
alan tutkimusta.26 Edward Witten ja Maxim Kontsevich on palkittu
Fieldsin mitalilla tätä alaa koskevista tutkimuksistaan.

Seuraava lause antaa vastaukseen alkeelliseen enumeratiiviseen ky-
symykseen, kuinka monta (mahdollisesti degeneroitunutta) kartioleik-
kausta kulkee tason viiden pisteen kautta.

Lause. Avaruudessa P2 annettujen viiden pisteen kautta kulkee ai-
na jokin kartioleikkaus. Se on yksikäsitteisesti määrätty, jos pisteistä
mitkään neljä eivät ole samalla suoralla ja se on degeneroitumaton,
jos pisteistä mitkään kolme eivät ole samalla suoralla.

Todistus. Projektiivisen avaruuden kartioleikkaus on toisen as-
teen homogeenipolynomin nollajoukko

V(ax2 + by2 + cz2 + dxy + exz + fyz) ⊂ P2.

Tässä a, b, c, d, e, f ∈ C eivät ole kaikki nollia. Vakiokertoimella toisis-
taan eroavat lukukuusikot (a, b, c, d, e, f) ja (λa, λb, λc, λd, λe, λf) ∈
A6 määräävät saman käyrän. Hilbertin nollajoukkolauseen avulla voi
todistaa, että muunlaiset lukukuusikot eivät määrää samaa käyrää,
joten voimme luonnollisella tavalla samaistaa P2:n kartioleikkausten
joukon projektiivisen avaruuden P5 kanssa.

Kiinteän pisteen [α : β : γ] ∈ P2 kautta kulkevat kartioleikkaukset
muodostavat P5:ssä hypertason H, sillä sijoitus [x : y : z] = [α : β : γ]
yhtälöön ax2 + by2 + cz2 + dxy + exz + fyz = 0 tuottaa lineaari-
sen yhtälön (a, b, c, d, e, f):lle. Näin ollen pisteiden P1, P2, P3, P4 ja
P5 kautta kulkevat kartioleikkaukset muodostavat hypertasojen leik-
kauksen H1 ∩H2 ∩H3 ∩H4 ∩H5 ⊂ P5, joka on tasan yksi piste, jos
mitkään neljä pistettä eivät ole samalla suoralla. Degeneroitumatto-
muutta koskevan väitteen todistus sisältyy seuraavaan harjoitusteh-
tävään. �

26[H2]



76 VI KLASSISIA KONSTRUKTIOITA

Harjoitustehtävä.

Muistamme, että kartioleikkaus on degeneroitunut, jos se on
kahden suoran yhdiste tai yksi suora, itse asiassa ”kaksinker-
tainen” suora. Näin käy täsmälleen sillä ehdolla, että kartio-
leikkauksen määräävä polynomi on jaollinen, jolloin se jakau-
tuu lineaarisiksi tekijöiksi — kahdeksi eri tekijäksi tai yhden
neliöksi.

Todista, että degeneroitumattomat kartioleikkaukset muo-
dostavat kaikkien kartioleikkausten parametriavaruudessa P5

Zariski-avoimen tiheän osajoukon. Voit itse asiassa todis-
taa, että degeneroituneiden kartioleikkausten joukko P5:ssä
on Zariski-suljettu joukko ja isomorfinen Veronesen kuvauk-
sen ν2 : P2 → P5 kuvajoukon — Veronesen pinnan — kanssa.
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VII PROJEKTIIVISEN VARISTON ASTE

21. Aste

Projektiivisen avaruuden kaikkien alivaristojen luokittelu projek-
tiivisen koordinaatistonvaihdon eli avaruuden Pn:n automorfismin
tarkkuudella on vaikea tehtävä. Luokittelun helpottamiseksi on kek-
sitty projektiivisten aliavaruuksien invariantteja, siis varistoihin liit-
tyviä lukuja tai muita objekteja, jotka säilyvät koordinaatistonvaih-
doissa. Yksi tällainen luku on alivariston aste. Eriasteiset alivaristot
eivät siis voi olla samoja projektiivisen avaruuden automorfismin tark-
kuudella; mikään koordinaatistonvaihto ei voi kuvata niitä toisikseen.

Projektiivisen avaruuden Pn kaikkia suoria, tasoja ja niiden moniu-
lotteisia yleistyksiä eli lineaaristen homogeenisten polynomien määrit-
telemiä alivaristoja kutsumme avaruuden Pn lineaarisiksi alivaristoik-
si, toisinaan myös lineaarisiksi aliavaruuksiksi. Yhtäpitävästi avaruu-
den Pn lineaarinen alivaristo on avaruuden Cn+1 vektorialiavaruuden
määräämä projektiivinen alivaristo.

0
P n

Kuva 18: suora Pn:ssä vastaa tasoa Cn+1:ssä.



78 VII PROJEKTIIVISEN VARISTON ASTE

Määritelmä. Projektiivisen variston V = V(F1, . . . , Fr) ⊂ Pn

aste on suurin mahdollinen V :n ja codimV –ulotteisen lineaarisen ali-
variston L ⊂ Pn leikkauspisteiden äärellinen lukumäärä:

deg V = max{#(V ∩ L) < ∞
∣∣L on Pn:n lineaarinen

alivaristo, dimL+ dimV = n}.

Osoittautuu, että V :n codimV –ulotteisen lineaarisen alivariston
leikkauksessa on ”melkein aina” deg V pistettä — V :n aste on codimV –
ulotteisen geneerisen lineaarisen alivariston ja V :n leikkauksen pistei-
den lukumäärä. Sanoessamme näin tarkoitamme, että on olemassa
Grassmannin variston Gr(k+1, n+1), missä k = codimV , tiheä avoin
osajoukko, jonka jokainen alkio leikkaa V :tä deg V pisteessä. Esi-
merkiksi ne P2:n suorat, jotka eivät leikkaa annettua kartioleikkausta
kahdessa eri pisteessä, muodostavat Grassmannin variston Gr(2, 3)
suljetun aidon osajuokon. Seuraava esimerkki selventää asteen käsi-
tettä.

Esimerkki.

Kuva 19: geneerinen suora leikkaa parabelin

Variston V(y − x2) ⊂ A2 ⊂ P2 aste on kaksi, sillä yleensä suora
leikkaa parabelin kahdessa pisteessä. Reaalisessa piirroksessa suo-
ra voi ohittaa parabelin, mutta tarkastelemassamme kompleksisessa
projektiivisessa tilanteessa tämä ei ole mahdollista, vaan suora voi si-
vuta parabelia tai leikata sitä kahdessa pisteessä, joista toinen voi olla
äärettömyydessä. Ainakin tässä esimerkissä on siis olemassa geneeri-
nen leikkauspisteiden lukumäärä ja se on samalla suurin mahdollinen,
kuten edellä väitettiin.

Käytimme edellisessä esimerkissä parabelille V(y − x2) ⊂ A2 ⊂ P2

affiineja koordinaateja emmekä homogeenisia koordinaatteja. Tämä
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on perusteltua, sillä tyypillisen codimV –ulotteisen lineaarisen aliva-
riston ja tutkittavan projektiivisen variston leikkaus sisältyy annet-
tuun affiiniin karttalehteen. Siis asteen määräämiseksi voimme ra-
joittaa tarkastelumme projektiivisen variston affiiniin osaan.

Parabelia koskeva tarkastelumme yleistyy kaikille hyperpinnoille.

Lause. Jos F on d–asteinen jaoton homogeeninen polynomi, niin
hyperpinnan V(F ) ⊂ Pn aste on d.

Mielivaltaisen suoran , ⊂ Pn ja variston V leikkaus on varisto, jon-
ka määrittelee polynomin F rajoittuma suoralle ,. Tämä rajoittuma
voidaan tulkita yhden muuttujan d–asteiseksi polynomiksi, jolla al-
gebran peruslauseen mukaan on d juurta. Geneerisessä tapauksessa
juuret ovat erillisiä.

Lauseen oletusta jaottomuudesta voidaan lieventää: riittää, että
F :llä ei ole useampikertaisia tekijöitä. Tämä oletus tarvitaan, onhan
polynomeilla F ja F 2 sama nollajoukko.

Tässä yhteydessä tulee taas näkyviin skeeman idea. Suoran , ja
hyperpinnan V(F ) leikkaus muodostuu aina tasan d:stä pisteestä, kun
otetaan huomioon kertaluvut. Rajoittuma F|,

on d–asteinen muut-

tujan t polynomi, joka jakautuu tekijöiksi

F (t) = (t− a1)
m1 . . . (t− ar)

mr .

Tämän polynomin nollakohtien muodostama varisto on yksinkertai-
sesti r:n pisteen joukko affiinissa avaruudessa A1, mutta selvästi-
kään tämä ei ole ”oikea” tapa tarkastella polynomiin F (t) liittyvää
geometrisesta objektia. Puhuisimme mieluummin joukosta pisteitä
{a1, . . . , ar}, joihin jokaiseen liittyy kertaluku mi. Tämä on esimerkki
A1:n aliskeemasta. Siihen liittyvä koordinaattirengas on tekijärengas

C[t]

(F )
,

missä ideaali (F ) muodostuu niistä polynomeista, joilla on kohdissa ai
vähintään kertaluvun mi nollakohdat kaikilla i = 1, . . . , r. Erityisesti
skeeman koordinaattirenkaassa voi olla nilpotentteja alkioita. Skee-
moja syntyy luontevalla tavalla varistoista degeneroimalla: edellä d:n
erillisen pisteen varistosta syntyi skeema, kun veimme jotkin pisteistä
samoiksi. Kaikki tämä antaa vihjeen siitä, että skeemoja joutuu tar-
kastelemaan, vaikka olisikin pääasiallisesti kiinnostunut varistoista.
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Avaruuden An alivaristot vastaavat bijektiivisesti polynomiren-
kaan C[x1, . . . , xn] radikaaleja ideaaleja ja samalla tavalla aliskeemat
vastaavat kaikkia renkaan C[x1, . . . , xn] ideaaleja. Myös tässä mieles-
sä An:n aliskeema on luonnollinen An:n alivariston yleistys.

Lause. Projektiivisen variston aste on projektiivinen invariantti,
ts. jos

T : Pn → Pn

on automorfismi, niin varistoilla V ⊂ Pn ja T (V ) ⊂ Pn on sama aste.

Tulos perustuu siihen, että lineaarikuvaus säilyttää lineaariset ali-
avaruudet.

Tässä kohtaa on syytä olla huolellinen: keskenään isomorfisilla Pn:n
alivaristoilla voi olla eri aste. Esimerkkinä tästä ovat rationaaliset
normaalit käyrät.

Esimerkki. Muistamme, että Veronesen kuvaus νd : P1 → Pd

[s : t] �→ [sd : sd−1t : · · · : td]

on isomorfismi kuvajoukolleen νd(P
1), jota kutsuimme d–asteiseksi

rationaaliseksi normaaliksi käyräksi. Kuvajoukko νd(P
1) on todella

d–asteinen käyrä Pd:ssä. Lukija voi todeta tämän tarkastelemalla
käyrän ja Pd:n geneerisen hypertason λ0x0+· · ·+λdxd = 0 leikkausta.
Toisaalta lineaarisessa upotuksessa P1 → P1 ⊂ Pd

[s : t] �→ [s : t : 0 : · · · : 0]

variston P1 aste Pd:ssä on yksi, koska se leikkaa hypertason yhdessä
pisteessä paitsi ”epätyypillisessä tapauksessa”, missä suora sisältyy
hypertasoon. Rationaalinen käyrä ja suora avaruudessa Pd ovat kvasi-
projektiivisina varistoina isomorfiset — ne ovat molemmat isomorfisia
P1:n kanssa — mutta niillä on kuitenkin eri aste.

Tarkastelemme vielä tarkemmin tapauksia d = 2 ja d = 3. Toisen
asteen rationaalinen normaali käyrä on V(xz−y2) ⊂ P2 siis parabelina
astetta kaksi.

Kolmannen asteen rationaalinen normaali käyrä syntyy Veronesen
kuvauksesta ν3 : P1 −→ P3

[s : t] �−→ [s3 : s2t : st2 : t3].
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Ensimmäisen standardikartan lokaaleissa affiineissa koordinaateissa
kuvaus on

[s : 1] �−→ [s3 : s2 : s : 1],

jolloin karttalehdelle jäävä osa kuvajoukkoa on V = {(s3, s2, s) ∈ A3
∣∣

s ∈ C} = V(z2 − y, z3 − x) eli kierevä kuutioparabeli.

Kuva 20: taso leikkaa kierevän kuutioparaabelin.

Kuvan perusteella on ilmeistä, että kolmannen asteen rationaalisen
käyrän aste on nimenmukainen kolme, leikkaahan taso kierevän kuu-
tioparabelin yleensä kolmesti.

Onko olemassa yksinkertaista keinoa alivariston asteen määräämi-
seksi? Hyperpinnalle V(F ) tilanne on yksinkertainen: sen aste on
polynomin F aste. Tästä sattaisi päätyä arvaamaan, että usean hy-
perpinnan leikkaukselle voisi päteä

(∗) degV(F1, . . . , Fc) = degF1 · degF2 · · ·degFc;

onhan kaava voimassa ainakin hyperpinnan ja mielivaltaisen monen
hypertason leikkaukselle. Kaava ei kuitenkaan päde aina. Vasta-
esimerkin antaa vaikkapa äsken tarkastelemamme kierevä kuutiopa-
rabeli P3:ssa. Sitä ei voi esittää muodossa V(F1, . . . , Fc) siten, että
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tulo degF1 · degF2 · · ·degFc, olisi kolme, sillä tällöin yhden homo-
geenisen polynomin Fj aste olisi kolme ja muiden yksi. Helposti kui-
tenkin näemme, ettei mikään nollasta poikkeava lineaarimuoto voi
hävitä kierevällä kuutioparabelilla V . Jos nimittäin lineaarimuoto
a x+ b y+ c z + dw häviää V :llä, niin a s3 + b s2 + c s+ d = 0 kaikilla
s ∈ C, joten a = b = c = d = 0. Siispä, jos kaava (∗) olisi voimas-
sa kierevälle kuutioparabelille V , niin V olisi hyperpinta P3:ssa, siis
kaksiulotteinen. Tässä on ristiriita, sillä V on yksiulotteinen.

Vaikka kierevä kuutioparabeli on kahden pinnan xw2 = z3 ja
xw = y2 leikkaus (harjoitustehtävä 2 luvussa 11), niin sen homogee-
nista radikaalia ideaalia ei voi generoida kahdesta alkiosta. Kolmesta
alkiosta se kyllä generoituu:

V = V(y2 − x z, z2 − w y, xw − y z) ⊂ P3.

Mitkä tahansa kaksi näistä polynomeista määräävät redusoituvan va-
riston, joka muodostuu kierevästä kuutioparabelista ja suorasta. Jä-
tämme lukijalle harjoitustehtäväksi osoittaa, ettei kierevän kuutio-
parabelin radikaalia homogeenista ideaalia voida generoida kahdesta
alkiosta.

Ongelmat kierevän kuutioparabelin V ⊂ P3 suhteen johtuvat siitä,
että vaikka V :n kodimensio on kaksi, niin sen radikaalin homogee-
nisen ideaalin generoimiseen tarvitaan enemmän kuin kaksi alkioita.
Kierevä kuutioparabeli ei ole kahden pinnan täydellinen leikkaus.

Määritelmä. Projektiivinen varisto V ⊂ Pn on täydellinen leik-
kaus, jos sen radikaali homogeeninen ideaali I(V ) voidaan generoida
tasan codimV alkiolla.

Täydellisillä leikkauksilla on monia hyviä ominaisuuksia, esimer-
kiksi:

Lause. Jos V = V(F1, . . . , Fc) on täydellinen leikkaus, niin

deg V = degF1 · degF2 · · ·degFc,

missä c = codimV .27

Täydellinen leikkaus V voidaan esittää codimV hyperpinnan leik-
kauksena, mutta kierevän kuutioparabelin esimerkki osoittaa, että
tämä ominaisuus ei riitä tekemään edes jaottomasta projektiivisesta
varistosta täydellistä leikkausta. Tämä antaa aiheen määritelmään.

27Vrt. [Sh], IV § 2.1.
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Määritelmä. Projektiivinen varisto V = V(F1, . . . , Fc) ⊂ Pn on
joukko-opillinen täydellinen leikkaus, jos V on c = codimV hyperpin-
nan leikkaus.

Joukko-opillisen täydellisen leikkauksen määritelmässä ei vaadita,
että ideaali (F1, . . . , Fc) olisi radikaali, kuten täydellisen leikkauksen
tapauksessa.

Avoimia ongelmia. Täydellisiä leikkauksia on tutkittu paljon,
mutta vielä ei ole selvitetty, miten täydellinen leikkaus voidaan tun-
nistaa. Ei edes tiedetä kuinka selvittää, onko annettu projektiivi-
nen varisto isomorfinen täydellisen leikkauksen kanssa. Täydellisten
joukko-opillisten leikkausten tiimoilta on monia avoimia kysymyk-
siä. Esimerkiksi ei tiedetä onko jokainen avaruuden P3 jaoton käy-
rä joukko-opillinen täydellinen leikkaus, siis kahden pinnan leikkaus.
Ällistyttävää kyllä, tätä ei todellakaan tiedetä edes kolmessa ulottu-
vuudessa.

Tiedämme, että geneerisen suoran , ⊂ P2 ja tasokäyrän C ⊂ P2

leikkauspisteiden lukumäärä on käyrän C aste. Tämä on erikoistapaus
yleisemmästä tuloksesta:

Bézout’n lause. Tarkastellaan kahta avaruuden P2 käyrää, joi-
den asteet ovat d ja e. Jos käyrillä ei ole yhteisiä komponentteja,
niin niiden leikkaus koostuu d · e pisteestä. Ne ovat erillisiä, jos käy-
rät eivät ole toisilleen tangentiaalisia missään leikkauspisteessä. Tä-
mä on ”geneerinen tilanne”, muuten täytyy ottaa huomioon käyrien
leikkauspisteiden ”kertaluvut”.28

Palaamme osassa VIII kysymykseen kahden tasokäyrän leikkaus-
pisteen kertaluvusta. Algebrallisessa geometriassa tutkitaan myös
yleisempiä korkeampiulotteisten varistojen leikkauksia avaruudessa
Pn ja muissakin avaruuksissa. Jos varistojen kodimensioiden summa
on koko avaruuden dimensio, niin ”on odotettavissa”, että varistojen
leikkaus on äärellinen pistejoukko. Kuinka tämä leikkausluku voitai-
siin laskea? Tällaisista kysymyksistä on kehittynyt leikkausten teoria,
joka on nykyäänkin aktiivisen tutkimuksen kohteena.29

28[Sh], IV § 2.1.
29[F2]
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Projektiivisen avaruuden lineaarisille alivaristoille leikkauslukujen
laskeminen on helppoa. Tätä pyritään käyttämään hyväksi ”defor-
moimalla” Pn:n varisto lineaariseksi alivaristoksi tai täsmällisemmin
muodolliseksi kertaluvuin varustetuksi yhdistelmäksi lineaarisia ali-
varistoja. Tämä algebrallisen geometrian ala tunnetaan klassisena
”Schubertin kalkyylinä”.30

22. Hilbertin funktio

Projektiivisen avaruuden Pn projektiiviset alivaristot voi luokitella
karkeasti asteen mukaan. Hienompaan luokitteluun päästään käyttä-
mällä apuna samantapaista invarianttia, Hilbertin polynomia.

Olkoon V projektiivinen alivaristo avaruudessa Pn ja C[V ] sen ho-
mogeeninen koordinaattirengas. Samanasteiset homogeenipolynomit
muodostavat polynomirenkaassa äärellisulotteisen vektorialiavaruu-
den ja polynomirengas on näiden aliavaruuksiensa suora summa

C [V ] = R0 ⊕R1 ⊕R2 ⊕ · · · .

Nolla-asteisten polynomien avaruus on tietysti R0 = C. i–asteisen
ja j–asteisen homogeenipolynomin tulo on i+ j–asteinen homogeeni-
polynomi, siis RiRj ⊂ Ri+j . Variston V ⊂ Pn koordinaattirengas

C [V ] = C [x1, · · · , xn] / I(V )

on siis porrastettu rengas.

Määritelmä. Projektiivisen variston V ⊂ Pn Hilbertin funktio
N→ N on kuvaus m �→ dimRm.

Lause. Suurilla m funktio on polynomi, jota nimitetään Hilbertin
polynomiksi

p(m) = e0m
d + e1m

d−1 + · · · + ed.

Sen aste on d = dimV ja johtava kerroin e0 =
deg V

d!
.31

Hilbertin polynomin muutkin kertoimet — siis koko polynomi —
ovat variston V ⊂ Pn projektiivisia invariantteja. Tällä tarkoitetaan

30[KL], [F1]
31[H1], Lect. 13 tai [E], Ch. 1.
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sitä, että avaruuden Pn automorfismissa V kuvautuu projektiiviseksi
varistoksi V ′, jolla on sama Hilbertin polynomi. Hilbertin polynomi
ei kuitenkaan yleensä säily varistoisomorfismissa. Se ei siis ole kvasi-
projektiivisen variston invariantti. Esimerkiksi variston P1 Hilbertin
funktio on

m �→ dim (C[x, y])m = m+ 1,

mutta sen kanssa isomorfisen kierevän kuutioparabelin ν3(P
1) ⊂ P3

Hilbertin funktio on

m �→ dim (C[x, y])3m = 3m+ 1.

Isomorfisilla käyrillä P1 ja ν3(P
1) on siis eri Hilbertin polynomit, ni-

mittäin h1(m) = m+1 ja h2(m) = 3m+1. Molemmilla polynomeilla
on kuitenkin sama aste, sillä Hilbertin polynomin aste on variston
dimensio, joka on isomorfiainvariantti. Johtavat kertoimet 1 ja 3 ovat
käyrien asteet, jotka olemme jo aikaisemminkin määränneet.

Hilbertin polynomin kertoimet antavat tietoa siitä, miten V ⊂ Pn
on upotettu projektiiviseen avaruuteen. Se onkin tärkeä apuväline
algebrallisten varistojen luokittelussa. Voimme esimerkiksi kiinnit-
tää jonkin polynomin P ja kysyä, millä Pn:n alivaristoilla on juuri
tämä Hilbertin polynomi. Tällaisten alivaristojen joukko on luon-
nollisessa mielessä kvasiprojektiivinen varisto — oikeastaan skeema,
ao. Hilbertin polynomiin liittyvä Hilbertin skeema. Sitä voi siis pitää
näiden alivaristojen parametriavaruutena. Hilbertin skeemojen ra-
kenteen selvittäminen auttaa ymmärtämään, miten Pn:n alivaristot
liittyvät toisiinsa. Tähän liittyy kiinnostavia kysymyksiä. Kuinka mo-
niulotteinen tämä kvasiprojektiivinen varisto on? Tai mitä merkitsee
se, että kaksi Hilbertin skeeman pistettä voidaan yhdistää käyrällä?
Mitä Hilbertin skeeman yhtenäiset komponentit ovat geometrisesti?

Saadaksemme jonkinlaisen käsityksen Hilbertin skeemasta palau-
tamme mieleen, että jokainen projektiivisen avaruuden Pn varisto
määräytyy yksikäsitteisesti radikaalista ideaalistaan n + 1 muuttu-
jan polynomirenkaassa S. Suurille r ideaali määräytyy r-asteisista
polynomeistaan. Esimerkiksi, jos I on homogeenisen polynomin
F generoima pääideaali, niin sen astetta r olevat alkiot ovat li-
neaarikombinaatioita muotoa xa0

0 xa1
1 . . . xan

n F olevista alkioista, missä
degF +

∑
ai = r. Alkuperäinen polynomi F määräytyy näiden yh-

teisenä tekijänä ja pääideaali I voidaan siis rekonstruoida astetta r
olevista alkioistaan.
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Riittävä aste r riippuu tietysti ideaalista I. Grothendieck todisti
kuitenkin, että kun Hilbertin polynomi P on kiinnitetty, niin sama
r toimii kaikille ideaaleille: on olemassa sellainen luku r, että kai-
killa niillä ideaaleilla I, joiden määräämällä varistolla on Hilbertin
polynomi P , ideaali I on sen ideaalin radikaali, jonka generoivat I:n
r-asteiset alkiot.

Varisto, jonka Hilbertin polynomi on P , voidaan siis määrätä va-
litsemalla aliavaruus Ir siitä

(
n+r
r

)
-ulotteisesta vektroriavaruudes-

ta Sr, jonka muodostavat kaikki r-asteiset homogeeniset polynomit.
Kaikilla näillä vektoriavaruuksilla Ir on sama dimensio, nimittäin
dr = dimSr − dim(S/I)r =

(
n+r
r

)
− P (r)

Varisto – oikeastaan skeema – jonka Hilbertin polynomi on P ,
vastaa siis täsmälleen pistettä siinä Grassmannin varistossa, joka
muodostuu

(
r+n
r

)
-ulotteisen vektoriavaruuden Sr d-ulotteisista aliava-

ruuksista. Mutta tässä Grassmannin varistossa on muitakin pisteitä
kuin näin saadut. Osoittautuu, että näin saadut pisteet muodostavat
suljetun alivariston, jonka määräävät tietyt determinanttiyhtälöt.32.

Hilbertin polynomit ja niitä vastaavat skeemat eivät sellaisenaan
sovi projektiivisen avaruuden alivaristojen luokitteluun projektiivi-
sen koordinaatistonvaihdon tarkkuudella, sillä kaksi projektiivisesti
ekvivalenttia alivaristoa vastaavat eri pisteitä samassa Hilbertin skee-
massa. Kuitenkin Pn:n automorfismiryhmä PGL(n+1) toimii niiden
varistojen joukossa, joilla on sama Hilbertin polynomi, siis kussakin
Hilbertin skeemassa. Siksi Hilbertin skeema modulo tämä ryhmän
PGL(n + 1) toiminta parametrisoi nämä projektiiviset varistot pro-
jektiivisen ekvivalenssin tarkkuudella. Tähän tekijäjoukkoon on kui-
tenkin yleensä vaikeaa määritellä skeeman rakennetta. Tämä ongel-
ma johtaa Fieldsin mitalilla palkitun David Mumfordin kehittämään
geometriseen invarianttiteoriaan. Selvitämme asiaa luvun 39 lopussa.

Harjoitustehtäviä.

(1) Olkoon p variston V ⊂ Pn Hilbertin polynomi. Määrää Ve-

ronesen kuvauksessa kuvajoukon νd(V ) ⊂ P(n+d
d )−1 Hilbertin

polynomi.
(2) Määrää k–ulotteisen lineaarisen alivariston V ⊂ Pn Hilbertin

polynomi ja kuvaile sitä vastaavaa Hilbertin skeemaa.

32[HM]
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VIII SILEYS

23. Variston tangenttiavaruus

Variston V tangenttiavaruus pisteessä x muodostuu kaikista suo-
rista, jotka sivuavat varistoa V pisteessä x. Sivuamisen voi määritellä
puhtaan algebrallisesti ilman tavanmukaisia raja-arvoihin perustuvia
analyysin menettelytapoja. Määritelmä perustuu siihen, että polyno-
min nollakohdan kertaluku on algebrallinen käsite. Kertaluku liittyy
tangenttiin esimerkiksi sillä tavalla, että tavallisen yhden muuttujan
reaalisen polynomin nollakohta on moninkertainen tasan silloin, kun
x–akseli sivuaa polynomin kuvaajaa nollakohdassa.

Tangenttiavaruuden määrääminen on paikallinen ongelma, joten
riittää tarkastella affiinia varistoa V = V(F1, . . . , Fr) ⊂ An, missä
(F1, . . . , Fr) on radikaali ideaali. Tarkastelemme aluksi suoraa ,, joka
kulkee kahden eri pisteen, p ∈ V ja x ∈ An kautta. Tällaisen suoran
pisteet voi parametrisoida joukolla A1 esimerkiksi näin:

, = {(1 − t)p+ tx
∣∣ t ∈ C = A1}.

Suoran ja variston leikkauksen , ∩ V määräävät yhtälöt
F1((1 − t)p+ tx) = 0

...
Fr((1 − t)p+ tx) = 0,

joista leikkauskohdat saadaan ratkaisemalla niiden parametrit t. Leik-
kauskohtia voi olla useita, mutta olemme olettaneet tarkastelun alus-
sa, että p ∈ V , joten ainakin t = 0 on ratkaisu.

Sanomme, että suora , sivuaa varistoa V pisteessä p, jos jokaisella
yhden muuttujan polynomilla fi(t) = Fi((1 − t)p + tx) on vähintään
toisen kertaluvun nollakohta kohdassa t = 0. Leikkauksen , ∩ V ker-
taluku pistessä p on suurin eksponentti n ∈ N, jolla tn jakaa jokaisen
polynomin fi(t).
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Määritelmä. Variston V tangenttiavaruus TpV pisteessä p on
kaikkien V :tä pisteessä p sivuavien suorien yhdiste.

Jotta asettamamme määritelmä olisi järkevä, joudumme varmista-
maan, että se on riippumaton ideaalin I(V ) generaattoreiden F1, . . . , Fr

valinnasta. On myös aihetta tarkastaa, että tangenttiavaruus on li-
neaarinen varisto. Ensin katsomme muutamia esimerkkejä tangent-
tiavaruuksista.

Esimerkkejä. (1) Tutkitaan variston V = V(y − x2) ⊂ A2

tangenttiavaruutta origossa. Origon kautta kulkevan suoran , =
{(tx, ty)

∣∣ t ∈ A1} ja variston V leikkauspisteet vastaavat niitä para-
metrin t arvoja, joilla

ty − t2x2 = 0.

Leikkauskohtia on siis yleensä kaksi, nimittäin arvoa t = 0 vastaava

origo ja piste
(

y
x ,

(
y
x

)2
)
. Ainoastaan tapauksessa y = 0 pisteet yh-

tyvät ja leikkauksen , ∩ V kertaluku origossa on tällöin kaksi. Ainoa
varistoamme origossa sivuava suora on siis x–akseli {(t, 0)

∣∣ t ∈ A1}.
Tangenttiavaruus T0V on x–akseli.

Kuva 21: parabelin tangentti

(2) Varisto V = V(y2 − x2 − x3) ⊂ A2 leikkaa itsensä origossa.
Lukija voi todistaa, että vastaava tangenttiavaruus on koko affiini
taso A2.

Kuva 22: tangenttiavaruus risteyksessä on C2.
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(3) Myös variston V = V(y2 − x3) tangenttiavaruus origossa on
koko taso A2. Tällä kertaa syynä on kärki origossa.

Kuva 23: tangenttiavaruus kärjessä on C2.

Aluksi saattaa tuntua hämäävältä, että esimerkissä (3) tangenttia-
varuus origon kohdalla on koko A2 eikä pelkkä x–akseli. On olemassa
lähisukuinen käsite, nimittäin tasokäyrän F (x, y) = 0 tangenttikar-
tio origon kohdalla. Tämä on varisto, jonka määrittelevät polynomin
F (x, y) alimmanasteiset termit. Esimerkissä (2) tangenttikartio ori-
gossa on V(x2 − y2) = V(x − y) ∪ V(x + y), ja esimerkissä (3) se on
V(y2), siis x–akseli. Tarkemmin ajatellen esimerkin (3) tangenttikar-
tion määrittelee polynomin y2 häviäminen, ja se pitäisi siis oikeastaan
tulkita x–akseliksi laskettuna kahdesti. Tässä on taas tilanne, jonka
kuvailuun sopisi parhaiden skeemojen kieli.33

Seuraavaksi tarkoituksemme on karakterisoida tangenttiavaruus
derivaatan avulla. Polynomin derivoinnin voi määritellä algebralli-
sesti suoraan tunnetun derivoimiskaavan avulla ilman raja-arvon kä-
sitettä. Tällainen derivaatan määritelmä toimii missä tahansa kun-
nassa.

Määritelmä. Polynomin F ∈ C [x1, · · · , xn] derivaatta origossa
on lineaarinen komponentti F :n hajoitelmassa homogeenisiksi kom-
ponenteikseen. Derivaatta mielivaltaisessa pisteessä p ∈ Cn saadaan
kehittämällä F monomien (xj − pj) potenssien mukaan. Siis

F (x) = F (p) + L(x1 − p1, . . . , xn − pn) +G(x1 − p1, . . . , xn − pn),

missä polynomi L on lineaarinen ja polynomin G vakiotermi ja lineaa-
riset termit ovat nollia. Lineaarinen komponentti L on F :n derivaatta
kohdassa p ja sitä merkitään dF tai dF|p . Lineaarisen termin (xj−pj)

33[Sh], II § 1.5.
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kerroin on polynomin F j:s osittaisderivaatta kohdassa p. Derivaatta
voidaan lausua tavalliseen tapaan osittaisderivaattojen avulla:

L(x− p) = dF|p(x− p) =
n∑

j=1

∂F

∂xj
(p) (xj − pj).

Muistamme differentiaalilaskennasta, että funktiota F kohdan p
ympäristössä parhaiten approksimoiva ensimmäisen asteen polynomi
on F (p) + L(x− p).

Lause. Olkoon {F1, . . . , Fr} radikaalin ideaalin generaattorijouk-
ko ja V = V(F1, . . . , Fr) ⊂ An vastaava affiini algebrallinen varisto
sekä p ∈ V . Tällöin tangenttiavaruus pisteessä p on lineaarinen ali-
varisto

TpV = V(dF1|p(x− p), . . . , dFr|p(x− p)) ⊂ An,

ja se on riippumaton ideaalin generaattoreiden Fi valinnasta.

Todistus. Tarkastellaan pisteen p ∈ V ja jonkin toisen pisteen
x ∈ An kautta kulkevaa suoraa , = {(1 − t)p+ tx

∣∣ t ∈ C}. Pisteessä
p ∈ V pätee Fi(p) = 0 ja siis

Fi(x) = Li(x− p) +Gi(x− p),

missä Li on Fi:n derivaatta pisteessä p ja Gi:n kaikki termit ovat vä-
hintään toista astetta. Suoran , ja variston V leikkauspisteet saadaan
yhtälöryhmästä

F1((1 − t)p+ tx) = L1(t(x− p)) +G1(t(x− p)) = 0

...

Fr((1 − t)p+ tx) = Lr(t(x− p)) +Gr(t(x− p)) = 0.

Nyt Li(x − p) = tLi(x − p) ja Gi(x − p) on jaollinen t2:lla, joten
leikkauksen L ∩ V kertaluku pisteessä p on suurempi kuin yksi jos ja
vain jos

L1(x− p) = · · · = Lr(x− p) = 0.
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Piste x on siis jollakin tangenttisuoralla tasan silloin, kun se toteuttaa
nämä lineaariset yhtälöt. Kaikkien tangenttisuorien yhdiste on siis
todellakin lineaarinen varisto ja

TpV = V(dF1|p(x− p), . . . , dFr|p(x− p)) ⊂ An.

Lopuksi on vielä todettava, että tulos on riippumaton generaatto-
reiden valinnasta. Olkoon siis F̃1, . . . , F̃s toinen joukko ideaalin I(V )
generaattoreita. Nyt on olemassa funktiot Hij ∈ C[V ] siten, että

Fi = Hi1F̃1 + · · · +HisF̃s,

joten

dFi = dHi1F̃1 + · · · + dHisF̃s +Hi1dF̃1 + · · · +HisdF̃s

ja erityisesti pisteessä p ∈ V

dFi|p = Hi1(p)dF̃1|p + · · · +His(p)dF̃s|p.

Olemme todistaneet, että V(dF1|p, . . . , dFr|p) ⊃ V(dF̃1|p, . . . , dF̃s|p).

Käänteinen inkluusio seuraa tilanteen symmetriasta. �
Tangenttiavaruus on affiinin avaruuden An linaarinen alivaristo ja

siis isomorfinen jonkin affiinin avaruuden Ad kanssa. Tangenttiava-
ruus tulkitaan usein vektoriavaruudeksi Cd, jonka ”origo on kohdassa
p”.

Määritelläksemme kvasiprojektiivisen variston V tangenttiavaruu-
den pisteessä p palutamme mieleen, että V on jonkin projektiivisen
avaruuden suljetun alivariston W ⊂ Pn avoin osajoukko. Riittää siis
määritellä tangenttiavaruus W :lle kohdassa p. Tämän voi tehdä valit-
semalla W :lle affiini kartta An pisteen p ympäristössä ja määräämällä
tangenttiavaruus affiinille varistolle W∩An. Tämä lineaarinen aliva-
risto riippuu kartan valinnasta, mutta sen projektiivinen sulkeuma
ei riipu. Sanomme, että tämä sulkeuma on variston V projektiivi-
nen tangenttiavaruus pisteessä p. Määritelmä ei kuitenkaan ole vielä
valmis. Konstruktion aluksi valittiin nimittäin kvasiprojektiivisen va-
riston V upotus johonkin avaruuteen Pn ja pitäisi vielä tutkia, miten
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tangenttiavaruus riippuu tästä upotuksesta. Tähän emme nyt ryhdy.
Parhaiten tästä selviää tarkastelemalla tangenttiavaruutta puhtaas-
ti algebralliselta kannalta.34. Tärkeätä on kuitenkin tietää, että eri
upotusten antamat tangenttiavaruudet ovat keskenään — itse asiassa
saman avaruuden Pd kanssa — isomorfisia, erityisesti samanulotteisia.

Tangenttiavaruuden dimensiolle pätee epäyhtälö

dimTpV ≥ dimp V.

Tämä uskottavan näköinen tulos ei ole itsestäänselvä, sillä generoivia
polynomeja saattaa olla paljon enemmän kuin codimV kappaletta.35

Harjoitustehtävä.

Määrää lauseen avulla luvun alun esimerkkien (1), (2) ja (3)
tangenttiavaruudet.

24. Sileät pisteet

Voimme viimein määritellä, mitä variston sileys tarkoittaa. Sileys-
hän on tärkeä käsite, ja lukijalla on varmaankin intuitiivinen näkemys
siitä, mitä halutaan. Määritelmä sanoo, että varisto on sileä jossakin
pisteessä, jos sen tangenttiavaruudella on oikea dimensio.

Määritelmä. Kvasiprojektiivisen variston piste p ∈ V on sileä,
jos

dimTpV = dimp V.

Muussa tapauksessa piste p ∈ V on singulaarinen.

Annoimme jo edellä ohimennen ymmärtää, että kvasiprojektiivi-
sen variston V tangenttiavaruus jossakin pisteessä p ∈ V määritellään
jonkin affiinin karttaympäristön tangenttiavaruudeksi tuossa pistees-
sä. Näin määritelty tangenttiavaruus on kartan valinnasta riippuma-
ton siinä mielessä, että kaikilla näin saatavilla lineaarisilla tangent-
tiavaruuksilla on sama projektiivinen sulkeuma Pn:ssä. Erityisesti ne
ovat samanulotteisia.

Seuraava lause kertoo, miten variston singulaaristen pisteiden jouk-
ko, singulaarinen ura, on helppo määrätä eksplisiittisesti.

34[Sh], II § 1.3.
35[Sh], II § 1.4.
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Lause. Jaottoman kvasiprojektiivisen variston V singulaarinen
ura Sing V on V :n Zariski-suljettu aito osajoukko. Erityisesti, jos
V ⊂ Anon d–ulotteinen radikaalin ideaalin (F1, . . . , Fr) määräämä
affiini varisto, niin Sing V on Jacobin matriisin

∂F1

∂x1 |p . . . ∂F1

∂xn |p
...

...
∂Fr

∂x1 |p . . . ∂Fr

∂xn |p


kaikkien (n − d) × (n − d) alideterminanttien nollajoukkojen ja V :n
leikkaus.

Todistus. Koska kvasiprojektiivisella varistolla on affiineista avoi-
mista alivaristoista muodostuva topologian kanta, riittää todistaa, et-
tä affiinin variston singulaarinen ura on suljettu aito osajoukko. Ol-
koon p affiinin variston V = V(F1, . . . , Fr) ⊂ An piste. Tangenttiava-
ruuden TpV määräävät yhtälöt dF1|p(x−p) = · · · = dFr|p(x−p) = 0,

eli matriisimuodossa yhtälö
∂F1

∂x1 |p . . . ∂F1

∂xn |p
...

...
∂Fr

∂x1 |p . . . ∂Fr

∂xn |p


 x1 − p1

...
xn − pn

 = 0.

Määritelmän mukaan piste p ∈ V on singulaarinen, kun dimTpV > d.
Näin käy tasan silloin, kun em. Jacobin matriisin aste on pienempi
kuin n − d eli kun matriisin kaikki (n − d) × (n − d) alideterminan-
tit ovat nollia. Singulaarinen ura on siis affiinin variston V suljettu
osajoukko. Pitää vielä todistaa, ettei se ole koko V . Tarkastelemme
ensin tapausta, jossa V on hyperpinta, siis yhden polynomin nolla-
joukko V = V(F ) ⊂ An. Tällöin Sing V = V( ∂F

∂x1
, · · · ∂F

∂xn
). Jos V

olisi kaikissa pisteissään singulaarinen, niin jokainen ∂F
∂xi

häviäisi ko-

ko V :ssä. Tällöin jokainen ∂F
∂xi

kuuluisi ideaaliin I(V ) = (F ), mutta

tämä on mahdotonta, sillä polynomin ∂F
∂xi

aste on aidosti pienempi

kuin polynomin F aste, eivätkä kaikki ∂F
∂xi

:t ole nollia.
Todistuksen voi viimeistellä näyttämällä, että jokaisella affiinilla

jaottomalla varistolla on tiheä avoin osajoukko, joka on isomorfinen
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jonkin hyperpinnan kanssa. Tämä tapahtuu projisoimalla varisto vai-
heittain alempiulotteisille varistoille. Todistus ei ole vaikea, mutta
lykkäämme sen lukuun 32, jossa tällaisista projektioista puhutaan
tarkemmin. �

Lauseessa ei tarvitse olettaa, että V on jaoton. Väite pätee, kunhan
V on tasaulotteinen, millä tarkoitetaan, että kaikilla sen jaottomilla
komponenteilla on sama dimensio.

Affiini algebrallinen varisto on melkein kaikkialla sileä siinä mieles-
sä, että sen sileiden pisteiden joukko on Zariski-avoin ja tiheä. Koska
jokainen kvasiprojektiivinen varisto sisältää affiinin avoimen tiheän
joukon, on itse asiassa jokainen kvasiprojektiivinen varisto ”melkein
kaikkialla” sileä.

Todistaessamme kohtaa, jossa pääteltiin, että variston sileiden pis-
teiden joukko on avoin, käytimme ensimmäistä kertaa oletusta, että
C:n karakteristika on nolla. Väite, että ∂F

∂xi
ei voi olla F :n generoimas-

sa ideaalissa, kun xi esiintyy polynomissa F , on väärä karakteristikan
p > 0 tapauksessa. Esimerkiksi polynomin F (x, y, z) = xp + y z osit-
taisderivaatta ∂F

∂x = p xp−1 = 0 kuuluu polynomin F generoimaan
ideaaliin. Kuitenkin itse lause on tosi myös karakteristikan p > 0
tapauksessa, kunhan peruskunta on algebrallisesti suljettu. Todis-
tuksessa vain tarvitaan teknillisempää algebraa.36

Affiinin variston tangenttiavaruuden karakterisointi ideaalin gene-
raattoreiden derivaattojen avulla on yleistettävissä projektiiviselle va-
ristolle. Olkoon V = V(F1, . . . , Fr) ⊂ Pn jaoton projektiivinen va-
risto, jonka määrää homogeenisten polynomien virittämä radikaali
ideaali (F1, . . . , Fr). Lukija pystynee toteamaan edellisen lauseen no-
jalla, että

Sing V = V({[∂Fi

∂xj
]:n c× c–alideterminantit}) ∩ V ⊂ Pn,

missä c = codim V . Erityisesti projektiivinen varisto on sileä, jos
ja vain jos vastaava yhtä dimensiota suuremman affiinin avaruuden
kartiomainen varisto on sileä kaikissa pisteissään lukuunottamatta
kartion kärkeä origossa.

Variston V jaottomuus on epäolennaista. Tässäkin riittää vaatia,
että kaikilla V :n jaottomilla komponenteilla on sama dimensio.

36[Sh], II § 1.4.
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Esimerkki. Kartion V = V(x2 +y2− z2) ⊂ P2 tai A3 kodimensio
on yksi sekä affiinissa että projektiivisessa mielessä. Projektiivisen
avaruuden P2 käyränä V on yksiulotteinen ja affiinin avaruuden A3

kartiona kaksiulotteinen. Sen singulaarinen ura on Jacobin matriisin
∂F
∂x

∂F
∂y

∂F
∂z

 =

 2x

2y

−2z


1×1–alideterminanttien nollakohtien joukko V(2x, 2y,−2z). Siis af-

fiinissa tapauksessa Sing V = {0} ⊂ A3 ja projektiivisessa Sing V = ∅.

P2  

Kuva 24: P2:n sileää käyrää vastaa kartio A3:ssa.

Samaan tapaan kuin differentiaali- tai kompleksigeometriassa on
algebrallisessa geometriassa mahdollista määritellä sileälle affiinille al-
gebralliselle d–ulotteiselle varistolle V ⊂ An tangenttikimppu. Käsit-
telemme vektorikimppuja tarkemmin vasta kirjan loppupuolella, mut-
ta määrittelemme kuitenkin tangenttikimpun nyt. Olkoon TxV ⊂ An

variston V tangenttiavaruus kussakin pisteessä x ∈ V ja olkoon

TV = {(x, y)
∣∣ x ∈ V, y ∈ TxV } ⊂ V × An ⊂ An × An.

Harjoitustehtäväksi jää tarkastaa, että tämä on avaruuden V ×An sul-
jettu alivaristo. Lisäksi luonnollinen projektio TV −→ V määrittelee
TV :lle d–asteisen vektorikimpun rakenteen, jossa säie pisteen x ∈ V
päällä on varisto TxV , jonka voi samaistaa d–ulotteiseen vektoriava-
ruuteen, kun kiinnitetään origoksi piste x. Tämä vektorikimppu on
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variston V tangenttikimppu. Kvasiprojektiivisen variston V projek-
tiivinen tangenttikimppu TV ⊂ V × Pn määritellään samaan tapaan
kuin affiinissa tapauksessa.

25. Gaussin kuvaus

Gaussin kuvaus upottaa sileän kvasiprojektiivisen variston Grass-
mannin varistoon, jonka luvussa 14 osoitimme projektiiviseksi varis-
toksi.

Lause. Jos V ⊂ Pn on sileä d–ulotteinen jaoton kvasiprojektiivi-
nen varisto, niin Gaussin kuvaus

V → Gr(d+ 1, n+ 1)

x �→ TxV,

missä TxV on V :n tangenttiavaruuden projektiivinen sulkeuma pis-
teessä x, on algebrallisten varistojen välinen morfismi. Jos V on
projektiivinen, niin sen kuvajoukko on Gr(d+ 1, n+ 1):n suljettu ali-
varisto, ja siis projektiivinen.37

Lause. Gaussin kuvaus säilyttää alkuperäisen variston dimension,
ellei alkuperäinen varisto ole lineaarinen.

Esimerkki. Tasokäyrien Gaussin kuvauksia tutkittiin ahkerasti
viime vuosisadalla. Jos C ⊂ P2 on sileä tasokäyrä, niin C:n tan-
genttiavaruus jokaisessa pisteessä on P2:n suora. Toisaalta P2:n
suorat voidaan samaistaa toisen P2:n – duaalisen projektiivisen ta-
son – P̌2 kanssa. Avaruuden P2 suora on lineaarisen polynomin
a0x0 + a1x1 + a2x2 nollajoukko, missä kertoimet ai ∈ C eivät kaik-
ki ole nollia. Kaksi kolmikkoa (a0, a1, a2) ja (b0, b1, b2) määräävät
saman suoran, jos ja vain jos ne ovat toistensa monikertoja. Siis-
pä suora V(a0x0 + a1x1 + a2x2) ⊂ P2 vastaa yksikäsitteisesti pistettä
[a0 : a1 : a2] ∈ P̌2, joten P2:n suorat eli Grassmannin monisto Gr(2, 3)
voidaan samaistaa duaalisen projektiivisen tason P̌2 kanssa.

Gaussin kuvaus voidaan nyt esittää muodossa:

C → P̌2

x �→ [a0(x) : a1(x) : a2(x)],

37[H1], Lect. 15.
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missä a0(x), a1(x) ja a2(x) tangenttisuoran määrittelevän yhtälön
kertoimet pisteessä x. Edellisen lauseen nojalla kuvajoukko on ava-
ruuden P̌2 käyrä – ns. duaalikäyrä. Toisinaan duaalikäyrän tutkimi-
nen paljastaa mielenkiintoisia ominaisuuksia alkuperäisestä käyrästä.

Harjoitustehtäviä.

(1) Mikä on Pn:n lineaarisen alivariston kuva Gaussin kuvaukses-
sa?

(2) Todenna, että tasokäyrän kuva Gaussin kuvauksessa on todel-
lakin käyrä P̌2:ssä.

(3) Olkoon V ⊂ P2 yhtälön xd + yd + zd = 0, d ≥ 2, määräämä
käyrä. Määrää Gaussin kuvaus V → P̌2. (Ratkaisu: [x :
y : z] �→ [xd−1 : yd−1 : zd−1].) Mikä on duaalikäyrän yhtälö
tapauksissa d = 2 ja d = 3? Onko duaalikäyrä yleensä sileä?

(4) Osoita, että projektiivisen avaruuden Pn hypertasojen jouk-
ko voidaan samaistaa projektiivisen avaruuden Pn — oikeas-
taan sen duaalin, duaalisen projektiivisen avaruuden P̌n —
kanssa. Osoita, että yleisemminkin avaruuden Pn d–asteisten
hyperpintojen joukko voidaan samaistaa

(
n+d
d

)
− 1–ulotteisen

projektiivisen avaruuden kanssa. Ohje: muistele mitä teimme
kartioleikkauksille luvussa 20.

26. Varistoperheiden sileydestä

Olemme jo tarkastelleet moninaisia esimerkkejä jollakin varistolla
parametrisoidusta perheestä algebrallisia varistoja. Luvussa 20 pa-
rametrisoimme kartioleikkausten perheen avaruudella P5 ja luvussa
14 parametrisoimme avaruuden kaikkien d–ulotteisten aliavaruuksien
perheen Grassmannin monistolla. Algebrallisten varistojen taipumus
muodostaa luonnollisia perheitä, jotka itsekin ovat varistoja, tarjoaa
tehokkaita työkaluja varistojen ymmärtämiseksi ja on samalla yksi
algebrallisen geometrian viehättävimpiä piirteitä. Opettelemalla ym-
märtämään varistoja opimme samalla ymmärtämään varistojen pa-
rametriavaruuksia, koska nekin ovat varistoja.

Varistoperheitä koskeva yleisluontoinen periaate on, että perheen
tyypillinen jäsen on sileä. Hieman täsmällisemmin: jos varistoperheen
voi parametrisoida jaottomalla varistolla V ja jos yksikin perheeseen
kuuluva varisto on sileä, niin perheen tyypillinen jäsenkin on sileä.
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Itse asiassa sileiden varistojen joukkoa parametriavaruudessa V vas-
taava osajoukko on avoin ja siis tiheä (tai tyhjä).

Emme todista yleistä ”geneerisen sileyden periaatetta”.38 Seuraa-
va esimerkki on tarkoitettu valaisemaan, mistä tässä periaatteessa on
kysymys.

Esimerkki.

xy=1

Kuva 25: Hyperbeliperhe V(xy − t)

Tarkastellaan avaruuden A2 hyperbelien perhettä {V(xy − t)
∣∣ t ∈

C}. Parametrisointi t �→ V(xy − t) voidaan ymmärtää alkukuvanot-
tona projektiokuvauksessa (x, y, z) �→ z:

V(xy − z) ⊂ A3�π

A1.

Alkukuva π−1({t}) eli kuvauksen π säie pisteen t ∈ A1 päällä on
hyperbeli V(xy−t) tasossa A2 ∼= V(z−t) ⊂ A3. Hyperbeliperheemme
koostuu kuvauksen π säikeistä.

38[Ha], III § 10.
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p

-1

 0

 1

 1A

Kuva 26: Projektio V(xy − z) → A1

Projektiokuvaus π on surjektiivinen varistomorfismi V(xy − z):ltä
A1:lle. Hyperbeliperhe on parametrisoitu luonnollisella tavalla va-
riston A1 pisteillä: pistettä t ∈ A1 vastaa hyperbeli V(xy − t). Dege-
neroitumattomia, ts. sileitä ovat nollasta eroavia parametrin t arvoja
vastaavat hyperbelit, mutta origoa vastaa degeneroitunut, singulaari-
nen, hyperbeli V(xy), joka on kahden suoran yhdiste. Huomaamme,
että perheen tyypillinen edustaja todellakin on sileä — nimenomaan
siinä mielessä, että sileitä hyperbeleitä edustavien parametrinarvojen
joukko A1 � {0} on Zariski-avoin.

Kun algebralliseessa geometriassa puhutaan varistoperheestä, tar-
koitetaan yksinkertaisesti varistomorfismia π : X → B. Perheen jäse-
net ovat morfismin säikeet. Geneerisen sileyden periaatteen mukaan
perheen tyypillinen jäsen on sileä varisto, tarkemmin sanoen on ole-
massa tiheä avoin joukko U ⊂ B siten, että kaikilla p ∈ U säie π−1(p)
on sileä algebrallinen varisto.

Tarkastellaan asiaa hieman skeemojen kannalta. Kuvausta π vas-
taava koordinaattirenkaiden välinen kuvaus on inkluusio

π# : C[z] → C[x, y, z]

(xy − z)

z �→ z

ja se määrittelee spektrien välille kuvauksen

Spec
C[x, y, z]

(xy − z)
→ SpecC[z]

p �→ (π#)−1(p),
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jonka rajoittuma maksimaalisiin ideaaleihin on alkuperäinen projek-
tio π.

Tässä on nyt mielenkiintoinen ilmiö. Spektrin SpecC[z] alkiot, ren-
kaan C[z] alkuideaalit, ovat triviaalin ideaalin (0) lisäksi täsmälleen
maksimaaliset ideaalit, jotka puolestaan voidaan samaistaa komplek-
silukuihin. Renkaan C[z] alkuideaali on joko maksimaalinen tai nolla-
ideaali, joka on topologisen avaruuden SpecC[z] tiheä piste. Lukuja
vastaavien pisteiden päälliset säikeet olivat alkuperäisiä hyperbelei-
tämme, mukaan lukien degeneroitunut hyperbeli luvun nolla päällä.
Osoittautuu, että tiheän pisteen, siis nollaideaalin, päällä oleva säie

on Spec
(

C(z)[x,y]
(xy−z)

)
, missä C(z) on kompleksikertoimisten rationaali-

funktioiden kunta, siis renkaan C[z] jakokunta.
Havaitsemme, että tiheä pistekin määrittelee hyperbelin V(xy−t) ⊂

A2, mutta nyt peruskuntana on yhden muuttujan rationaalifunktioi-
den kunta k = C(t) ja siis A2 = k2. Jacobin determinanttia voi
tässäkin tapauksessa käyttää sileyden testaamiseen kuten luvussa 24
ja näin voi tarkistaa, että tämäkin hyperbeli on sileä.

27. Bertinin lause

Edellisen luvun idea, jonka mukaan varistoperheen yleinen jäsen on
sileä, heijastuu kauniisti myös Bertinin lauseessa. Ennen lauseen muo-
toilua kiinnitämme huomiota siihen, että projektiivisessa avaruudessa
Pn hypertaso on vakiokerrointa vaille yksikäsitteisen lineaarimuodon∑n

i=0 aixi nollakohtien joukko. Siksi hypertason voi samaistaa Pn:n
pisteeseen [a0 : · · · : an] ∈ Pn, mutta vielä luonnollisempaa on pitää
hypertasoa duaalisen projektiivisen avaruuden (P̌n) alkiona.

Bertinin lause. Olkoon V ⊂ Pn sileä jaoton projektiivinen va-
risto. Tarkastelemme varistoa V sileästi leikkaavien hypertasojen per-
hettä

W = {H ∈ (P̌n)
∣∣ H ∩ V on sileä varisto }.

Silloin W on (P̌n) :n avoin alivaristo, ts. varistoa singulaarisesti leik-
kaavien hypertasojen joukko on Zariski-suljettu avaruudessa (P̌n).

Kun H varioi avaruudessa (P̌n), niin leikkaukset H ∩V muodosta-
vat perheen varistoja, joita sanotaan V :n hypertasoleikkauksiksi. Ber-
tinin lause kertoo, että variston V geneerinen hypertasoleikkaus on



27. BERTININ LAUSE 101

sileä. Lauseen todistus ei ole triviaali mutta ei toivottoman vaikea-
kaan.39

Kuva 27: Kolmi- yksi- ja kaksiparametrinen hyperbeliparvi

Kaikkien tasojen leikkaukset pinnan V(xy−z) kanssa muodostavat
joukolla (P̌n) parametrisoidun hyperbeliparven. Näistä singulaarisia
on kaksiparametrinen parvi — kussakin pinnan V(xy − z) pisteessä
tangenttitaso tuottaa singulaarisen hyperbelin. Parven geneerinen
jäsen on siis sileä, kuten Bertinin lauseen mukaan pitääkin.

Tarkastelimme edellisessä luvussa yksiparametrista hyperbeliper-
hettä säiekimppuna. Keskimmäinen kuva esittää tämän yksipara-
metrisen hyperbeliparven tasoleikkauksina. Parven hyperbelit ovat
yhtä lukuunottamatta kaikki sileitä. Leikkaamalla pintaa V(xy − z)
kaikilla y–akselin suuntaisilla tasoilla saamme kaksiparametrisen hy-
perbeliparven. Käyrän V(xy−z, x−y) kutakin pistettä kohti parvessa
on yksi singulaarinen hyperbeli, näitä on siis yksiparametrinen par-
vi. Näissäkin tapauksissa perheen geneerinen jäsen on sileä. Nämä
ovat esimerkkejä Bertinin lausetta yleisemmästä geneerisen sileyden
periaatteesta

39[Ha], II Thm. 8.18.
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IX BIRATIONAALIGEOMETRIAA

28. Singulariteettien poistaminen räjäyttämällä

Heisuke Hironakan kuuluisa lause vuodelta 196440 sanoo, että sin-
gulaariset kvasiprojektiiviset varistot voi korjata sileiksi. Tarkemmin
sanoen jokainen kvasiprojektiivinen varisto on sileän projektiivisen
variston kanssa birationaalisesti ekvivalentti. Tämän ymmärtämisek-
si täytyy tietää, mitä on birationaalinen ekvivalenssi. Aloitamme
määritelmin.

Määritelmä. Varistojen välinen morfismi π : X → V on projek-
tiivinen morfismi, jos X on tulovariston suljettu alivaristo

X ⊂ V × Pn

ja π on tulon projektio ensimmäiselle komponentilleen rajoitettuna
alivaristoon X.

Projektiivista morfismia ei pidä sekoittaa samalta kuullostavaan
projektiivisten varistojen morfismiin. Projektiivisessa morfismissa jo-
kaisen pisteen alkukuva on projektiivinen varisto ja jokaisen metrises-
sä topologiassa kompaktin joukon alkukuva on metrisessä topologias-
sa kompakti, ts. projektiivinen morfismi on metrisessä topologiassa
ankara kuvaus41.

40[Hi] Osmo Pekoselta kuulemamme tarinan mukaan Hironakan lauseen ja
sen todistuksen juhlimiseksi ja esittelemiseksi järjestettiin tuoreeltaan konferenssi
paikassa, joka valittiin arpomalla. Niinpä algebralliset geometrikot kokoontui-
vat hotelli Ruuponsaareen Viitasaarelle. Suomalaisille matemaatikoille asiasta ei
kerrottu mitään.

41Engl. ”proper map”.
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Määritelmä. Varistomorfismi π : X → V on birationaalinen
morfismi, jos sen rajoittuma johonkin avoimeen joukkoon U ⊂ X on
varistoisomorfismi jollekin avoimelle joukolle U ′ ⊂ V .

Yleensä birationaalinen morfismi π ei ole injektio eikä surjektio
X → V .

Hironakan lause. Olkoon V kvasiprojektiivinen varisto. Tällöin
on olemassa sileä kvasiprojektiivinen varisto X ja projektiivinen bi-
rationaalinen morfismi π : X → V . Kuvaus π : X �→ V rajoittuu
varistoisomorfismiksi tiheisiin avoimiin joukkoihin

π : X � π−1(Sing V ) → V � Sing V.

Edelleen, jos varisto V on projektiivinen, niin myös X on projek-
tiivinen.

Hironakan lause sanoo, että jokainen kvasiprojektiivinen varisto V ,
olipa se kuinka singulaarinen tahansa, voidaan silottaa eli desingula-
risoida; toisin sanoen on olemassa sileä varisto ja siltä V :lle projektio,
joka on isomorfismi V :n sileälle osalle kuvautuvalla osallaan.

Esimerkkejä. Hironakan kuvaus poistaa risteyskohdan suorapa-
rista ja silmukasta.

p

V

B

p

V

B

Kuva 28: silotuksia

Todistuksesta. Käyrälle lause pätee kunnasta riippumatta ja
suhteellisen yksinkertainen todistus perustuu algebralliseen menette-
lyyn, jota sanotaan normalisoinniksi.42 Myös kaksiulotteinen tapaus

42[Ha], I § 6.
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on algebrallisen geometrian opiskelijan ymmärrettävissä43 ja aikai-
semmin mainitsemamme italialainen koulukunta tunsi sen jo 1900-
luvun alussa. Tuolloin ei ollut mahdollista todistaa Hironakan lau-
seen väitettä yleiselle abstraktille algebralliselle pinnalle nykyaikaises-
sa mielessä.

Samuel Zariski keksi 30-luvulla puhtaasti algebrallisen todistuk-
sen pinnan singulariteettien poistolle karakteristikan nolla tapaukses-
sa ja myöhemmin Shreeram Shankar Abhyankar selvitti myös nollasta
eroavan karakteristikan tapauksen.

Lauseen todistus yleisessä tapauksessa on hyvin syvällinen ja Hi-
ronaka saikin siitä Fieldsin mitalin. Hänen todistuksensa pätee vain
karakteristikan nolla kunnassa. Vaikka Hironakan todistus on pe-
riaatteessa luonteeltaan algoritminen,44 niin käytännössä sen pohjalta
on miltei mahdotonta konstruoida annetun variston singulariteettien
poistoa. Edward Bierstone ja Pierre Milman ovat tosin yksinker-
taistaneet konstuktiota ja esittäneet sille eksplisiittisen algoritmin.45

Joseph Lipman on kirjoittanut hyvän katsauksen Hironakan lausees-
ta.46

Hironakan lauseelle on hiljattain keksitty lyhyt todistus, joka pe-
rustuu A.J. de Jongin kehittämiin ideoihin.47

Hironakan lause perustuu pohjimmiltaan konkreettiseen konstruk-
tioon, joka tunnetaan nimellä räjäytys. Esittelemme sitä seuravassa
esimerkein. Aluksi räjäytetään affiinin avaruuden yksi piste — tois-
taiseksi ilman mitään ajatusta singulariteettien poistamisesta.

Esimerkki. Pisteen p ∈ An räjäyttämisessä on ideana korvata
piste p kaikilla sen kautta kulkevilla suorilla eli projektiivisella ava-
ruudella Pn−1 kajoamatta muuten varistoon An. Tarkastellaan ta-
pausta p = (0, . . . , 0) ∈ An; yleinen tapaus palautuu tähän sopivalla
koordinaatiston valinnalla. Olkoon

B =
{
(x, ,) ∈ An × Pn−1

∣∣ x ∈ ,
}
⊂ An × Pn−1,

missä piste , ∈ Pn−1 ymmärretään origon kautta kulkevaksi suoraksi
avaruudessa An.

43[Sh], II § 5.1.
44[V]
45[BM]
46[Li]
47[dJA], [BP]
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Kuva 29: pisteen räjäytys tasossa

Luonnollinen projektio

π : B → An

(x, ,) �→ x

antaa haluamamme räjäytyksen, ovathan sen säikeet halutunlaiset:
π−1(x) on yksiö {(x, ,)}, kun x �= p ja π−1(p) on koko projektiivinen
avaruus (p,Pn−1) ⊂ An × Pn−1.

Todetaan seuraavaksi, että B on kvasiprojektiivinen varisto. Mer-
kitään An:n pisteitä koordinaatein (x1, . . . , xn) ja Pn−1:n pisteitä ho-
mogeenisin koordinaatein [y1 : · · · : yn], jolloin tulon An × Pn−1 piste
on puolittain homogeenisin koordinaatein (x1, . . . , xn; y1 : · · · : yn).
Piste x = (x1, . . . , xn) on pisteen y = [y1 : · · · : yn] ∈ Pn−1 edusta-
malla suoralla , ∈ Pn−1 jos ja vain jos vektori (x1, . . . , xn) on vektorin
(y1, . . . , yn) suuntainen, eli kun matriisin[

x1 · · ·xn

y1 · · · yn

]
aste on enintään yksi, mikä puolestaan merkitsee samaa kuin että sen
2 × 2–alideterminantit häviävät. Siispä

B = V
(
xiyj − xjyi

∣∣ 1 ≤ i < j ≤ n
)
⊂ An × Pn−1,



106 IX BIRATIONAALIGEOMETRIAA

eli B on suljettu joukko kvasiprojektiivisessa varistossa An × Pn−1

ja näin ollen itsekin kvasiprojektiivinen varisto, ei kuitenkaan affiini
eikä projektiivinen.

Löytämämme projektio π : B → An on myös projektiivinen bi-
rationaalinen morfismi. Projektiivinen se on suoraan määritelmänsä
mukaan ja birationaalisuuden voi tarkastaa toteamalla, että kuvaus

An � {p} → B ⊂ An × Pn−1

(x1, . . . , xn) �→ (x1, . . . , xn;x1 : · · · : xn)

on tiheässä avoimessa joukossa An� {p} määritelty π:n käänteismor-
fismi.

Varistoa B varustettuna projektiolla π : B → An sanotaan affiinin
avaruuden An yhden pisteen räjäytykseksi ja merkitään Bp(A

n):llä.
Palaamme myöhemmin tarkastelemaan variston B projektiota toi-

selle komponentille

π2 : B → Pn−1

(x, ,) �→ ,.

Tällöin B:stä tulee suorakimppu projektiivisen avaruuden Pn−1 pääl-
lä, ns. tautologinen suorakimppu.

Avaruuden An yhden pisteen räjäytystä voimme yleistää useam-
milla tavoilla. Voisimme yhden pisteen asemasta räjäyttää An:n ali-
variston tai sitten pisteen yleisessä kvasiprojektiivisessa varistossa.
Viime kädessä haluaisimme räjäyttää mielivaltaisen kvasiprojektiivi-
sen variston suljetun alivariston — tai lopulta mielivaltaisen skeeman
suljetun aliskeeman. Aloitetaan räjäyttämällä affiinin variston piste.

Määritelmä. Olkoon V ⊂ An affiini algebrallinen varisto ja p
sen piste. Variston V pisteen p räjäytys Bp(V ) on alkukuvan

π−1(V � {p})

Zariski-sulkeuma varistossa Bp(A
n) varustettuna siihen liittyvän pro-

jektion π rajoittumalla π : Bp(V ) → An. Se on isomorfismin
π : Bp(A

n)�π−1(p) → An rajoittumana isomorfismi joukoltaBp(V )�
π−1(p) joukolle V � {p}.
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Kuva 30: käyrän leikkauspisteen räjäytys

Esimerkki. Räjäytetään kartio V(x2 + y2 − z2) ⊂ A3 origossa.

Kuva 31: V(x2 + y2 − z2)

Kartio näyttää yhdisteeltä suorista, jotka kohtaavat origossa. Sin-
gulaarisuuden aiheuttaa tämä suorien niputtaminen yhteen ja sen
poistamiseksi suorat pyritään erottamaan. Intuitiivisesti tuloksena
on suorien erillinen yhdiste, siis sylinteri.
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p

Kuva 32: kartion kärjen räjäytys

Suorien origot on räjäytyksessä erotettu toisistaan ja yhdessä ne muo-
dostavat ympyrän sylinterillä. Laskemme tämän läpi.

Räjäytysmorfismi on

π : B = {(x, l) ∈ A3 × P2
∣∣ x ∈ l} → A3

(x, l) �→ x.

Koska projektiivinen avaruus P2 voidaan peittää kolmella standardi-
kartallaan

P2 = A2
x ∪ A2

y ∪ A2
z,

niin voimme määrätä räjäytyksen laskemalla alkukuvan rajoittumat
vastaaville A3 × P2:n kartoille:

B ⊂ A3 × P2 ∼= (A3 × A2
x) ∪ (A3 × A2

y) ∪ (A3 × A2
z)�π

A3 .
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Kartion V(x2 + y2 − z2) ⊂ A3 alkukuvan leikkaukset hajotelman kol-
men osan kanssa on helppo määrätä. Esimerkiksi ensimmäinen on

V = π−1
1 (V(x2 + y2 − z2)) ∩ (A3 × A2

x)

=
{

(x, y, z;x : y : x)
∣∣ x2 − y2 = z2, x �= 0

}
∼= {(x, y, z, u, v)

∣∣ y = ux, z = vx , u2 + v2 = 1} ⊂ A5.

Projektiolla A5 → A3, (x, y, z, u, v) �→ (x, u, v) on kuvajoukkona V :n
kanssa isomorfinen varisto{

(x, u, v)
∣∣ u2 + v2 = 1

}
.

Tämä on sylinteri avaruudessa A3. Kartion V(x2 + y2 − z2) ⊂ A3

kärjen räjäytys tuottaa siis variston B ⊂ A3 × P2, jolla on sylinte-
rin kanssa isomorfinen affiini tiheä avoin joukko. Pisteen (0, 0, 0) ∈
V(x2 + y2 − z2) ⊂ A3 alkukuva sylinterillä on näissä samaistuksissa
ympyrä {x = 0, u2 + v2 = 1}.

Mutkikkaampien varistojen silottamiseksi on osattava räjäyttää
muitakin alivaristoja kuin pisteitä. Palaamme tähän aiheeseen, kun-
han olemme ensin määritelleet tässä tarvittavan ja muutenkin hyö-
dyllisen rationaalikuvauksen käsitteen.

29. Rationaalikuvaukset

Hironakan lauseen yhteydessä määrittelimme birationaalisen mor-
fismin. Tarkastelemamme birationaaliset morfismit ovat kuvauksina
määriteltyjä kaikkialla, mutta niistä on sanottu jotain kiinnostavaa
ainoastaan Zariski-avoimessa joukossa, siis ”melkein kaikkialla”. Sa-
maa ideaa viedään pitemmälle määrittelemällä rationaalikuvaus vain
”melkein kaikkialla”. Itse asiassa rationaalikuvaus ei seuraavan mää-
ritelmän mukaan ole kuvaus, vaan avoimissa joukoissa määriteltyjen
kuvausten ekvivalenssiluokka.

Määritelmä. Olkoot X ja Y kvasiprojektiivisia varistoja, U
ja U ′ ⊂ X tiheitä Zariski-avoimia joukkoja sekä ϕ : U → Y ja
ϕ′ : U ′ → Y algebrallisten varistojen morfismeja. Sanomme, että
(U,ϕ) ja (U ′, ϕ′) ovat ekvivalentit, jos kuvaukset ϕ ja ϕ′ yhtyvät
leikkauksessa U ∩ U ′. Vastaavia ekvivalenssiluokkia sanotaan ratio-
naalikuvauksiksi ja merkitään X ��� Y .
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Rationaalikuvaus ajatellaan yleensä melkein kaikkialla määritel-
lyksi morfismiksi mittateoriasta tutussa hengessä — määrittelyjou-
kossaanhan rationaalikuvaus on varistomorfismi. Nimestään huoli-
matta rationaalikuvaus F : X ��� Y ei ole kuvaus X → Y sanan
joukko-opillisessa mielessä. Siksi esimerkiksi rationaalikuvausten yh-
distämisessä on oltava varovainen. Jos kuitenkin rationalikuvauksen
F : X ��� Y (edustajan) kuvajoukko on tiheä varistossa Y , niin
yhdistetty rationaalikuvaus

X
F��� Y G��� Z

voidaan määritellä luonnollisella tavalla.
Rationaalikuvauksella on olemassa maksimaalinen määrittelyjouk-

ko, säännöllisyysalue, mutta koska jokaisen edustajan määrittelyalue
jo on tiheä, ei säännöllisyysalueen määräämiseen yleensä ole tarvetta.
Säännöllisyysalue osoittautuu avoimeksi joukoksi ja rationaalikuvaus
siellä varistomorfismiksi. Tässäkin mielessä rationaalikuvaus on mel-
kein kaikkialla määritelty morfismi.

Esimerkki. Pisteprojektio projektiivisessa avaruudessa on luon-
nollinen esimerkki rationaalikuvauksesta. Olkoon H ⊂ Pn hypertaso
ja p ∈ Pn �H. Pisteprojektio projektiokeskuksesta p hypertasolle H
on rationaalikuvaus

Pn
ϕ��� H = Pn−1

x �→ ϕ(x) = H:n ja suoran xp ainoa yhteinen piste.

Sen säännöllisyysalue on Pn � {p}.

p
H        

Pn

(x)j
x

Kuva 33: pisteprojektio
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Homogeenisissa koordinaateissa pisteprojektio on helpointa ilmaista
valitsemalla koordinaatisto siten, että p = [0 : · · · : 0 : 1] ja H =
V(xn) ⊂ Pn, jolloin

x = [x0 : · · · : xn] �→ [x0 : · · · : xn−1] = ϕ(x).

Harjoitustehtävä.

Todista, että rationaalikuvauksen määritelmässä käytetty re-
laatio on ekvivalenssirelaatio.

30. Birationaalinen ekvivalenssi

Määritelmä. Olkoot X ja Y jaottomia algebrallisia varistoja.
Sanomme, että X ja Y ovat birationaalisesti ekvivalentteja, jos niiden
välillä on toisilleen käänteiset rationaalikuvaukset

F : X ��� Y ja

G : Y ��� X,

joille yhdistetyt kuvaukset F ◦G ja G ◦ F ovat identtisiä rationaali-
kuvauksia, toisin sanoen edustajien yhdistetty kuvaus on identtinen
kuvaus tiheässä avoimessa joukossa.

Birationaaliekvivalenssi merkitsee, että varistoissa on keskenään
isomorfiset avoimet tiheät joukot. Tällöin varistoista saadaan iso-
morfiset poistamalla kummastakin vain aito suljettu alivaristo. Siksi
birationaalinen ekvivalenssi säilyttää variston dimension ja muitakin
ominaisuuksia.

Esimerkkejä. Varistoisomorfismi on tietysti birationaalinen ekvi-
valenssi, jaottoman variston epätyhjä avoin osajoukko U ⊂ V on bira-
tionaalisesti ekvivalentti koko V :n kanssa, kvasiprojektiivinen varisto
on birationaalisesti ekvivalentti projektiivisen sulkeumansa kanssa ja
varisto on birationaalisesti ekvivalentti räjäytyksensä kanssa.

Määritelmä. Rationaalikuvauksen F : X ��� Y graafi on sen
jonkin edustajan ϕ : U → Y kuvaajan sulkeuma tulovariston X × Y
Zariskin topologiassa:

Gr(F ) = {(x, ϕ(x)
∣∣ x ∈ U} ⊂ X × Y.
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Määritelmä on riippumaton edustajan valinnasta. Kun olemme ra-
joittuneet kompleksilukujen kuntaan, em. sulkeuma Zariskin topolo-
giassa on sama kuin metrisessä topologiassa.

Harjoitustehtäviä.

(1) Jaottoman affiinin variston X funktiokunta C(X) on koordi-
naattirenkaan C[X] jakokunta. Jaottomuus tarvitaan, jotta
C[X] olisi kokonaisalue ja jakokunta olemassa. Yleisemmän
jaottoman variston funktiokunta määritellään sen mielivaltai-
sen avoimen affiinin osajoukon funktiokunnaksi. Ei ole vai-
keaa näyttää, että tämä ei riipu avoimen affiinin joukon va-
linnasta. Tee se.

(2) Osoita, että jaottomat varistot X ja Y ovat birationaalisesti
ekvivalentit aina ja vain, kun niiden funktiokunnat C(X) ja
C(Y ) ovat isomorfiset C–algebroina.

(3) Todista, että P2 ja P1×P1 ovat birationaalisesti ekvivalentteja,
mutta eivät isomorfisia.

31. Ideaalin räjäyttäminen

Haluamme tarkastella mielivaltaisen suljetun alivariston räjäyttä-
mistä An:ssä. Sitä varten esittelemme ensin pisteen räjäytykseen hie-
man uudenlaisen näkökulman, joka on helpompi yleistää variston rä-
jäytykseksi.

Tarkastellaan kuvausta

, : (An � {0}) → Pn−1

x = (x1, . . . , xn) �→ ,(x) = [x1 : · · · : xn],

joka liittää kuhunkin pisteeseen x ∈ An � {0} pisteiden 0 ja x kautta
kulkevan suoran. Joukkona tämän kuvauksen kuvaaja on

{(x, ,(x))
∣∣ x ∈ An � {0}} ⊂ (An � {0}) × Pn−1.

Tämän joukon sulkeuma tulovaristossa An×Pn−1 on räjäytys Bp(A
n).

Affiinin avaruuden An pisteen p = (0, . . . , 0) räjäytys on siis samais-
tettavissa rationaalikuvauksen

An ��� Pn−1

(x1, . . . , xn) �→ [x1 : · · · : xn]

graafiin.
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A
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P 1

Kuva 34: rationaalikuvauksen graafi

Mielivaltaisen variston X alivaristo Y ⊂ X räjäytetään yleistämäl-
lä tämä konstruktio; räjäytys on erään rationaalikuvauksen graafi.

Määritelmä. Ideaalin (F1, . . . , Fr) ⊂ C[X] räjäytys affiinissa va-
ristossa X on rationaalikuvauksen

F : X ��� Pr−1

x �→ [F1(x) : · · · : Fr(x)]

graafi BI(X) ⊂ X × Pr−1 varustettuna luonnollisella projektiolla,
räjäytysprojektiolla

π : BI(X) → X

(x, F (x)) �→ x.

Räjäytysprojektion rajoittuma BI(X) � π−1(Y ) → X � Y, missä
Y = V(F1, . . . , Fr) ⊂ X, on avointen joukkojen välinen varistoiso-
morfismi. Sen käänteismorfismi on

π−1 : X � Y → BI(X)� π−1(Y )

x �→ (x, [F1(x) : · · · : Fr(x)]),

joka on hyvin määritelty joukossa X�Y , koska Y on määritelty juuri
siten, että polynomit Fi eivät kaikki häviä missään X�Y :n pisteessä.
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Räjäytysprojektio ja rationaalikuvaus

X ��� BI(X)

x �→ (x, [F (x)])

ovat siis toisilleen käänteiset rationaalikuvaukset, joten varistot X ja
BI(X) ovat birationaalisesti ekvivalentit.

Emme ole todistaneet, että räjäytys BI(X) riippuu vain ideaalista
eikä generaattorien F1, . . . , Fr valinnasta, mutta asia on näin. Ideaa-
lin räjäytyksen määritelmä on myös yhteensopiva pisteen räjäytyksen
kanssa, sillä jos I on yhtä pistettä x ∈ X vastaava maksimaalinen
ideaali mx, niin Bmx

(X) ja Bx(X) projektioineen ovat sama räjäytys.
Emme olettaneet mitään ideaalin radikaalisuudesta. Eri ideaalit,

joilla on sama radikaali, voivat tuottaa eri räjäytyksen, vaikka ideaalit
määräävätkin saman variston. Tässä mielessä räjäytys siis räjäyttää
ideaalin eikä alivaristoa. Asiat yksinkertaistuvat, kun tarkastelemme
vain radikaaleja ideaaleja.

Määritelmä. Olkoon Y affiinin algebrallisen variston X alivaris-
to. Silloin alivariston Y ⊂ X räjäytys BY (X) on radikaalin ideaalin
I(Y ) räjäytys.

Määritelmässä on tarpeetonta olettaa, että X on affiini. Koko tar-
kastelu sopii myös kvasiprojektiiviselle varistolle X ⊂ Pm. Voimme
räjäyttää homogeenisen ideaalin, jonka generoivat samanasteiset ho-
mogeeniset polynomit F1, . . . , Fr. Räjäytys on rationaalikuvauksen

F : X ��� Pr−1

x �→ [F1(x) : · · · : Fr(x)]

graafi.
Kuten lupailimme, on todella mahdollista räjäyttää mikä tahan-

sa alivaristo (tai aliskeema) mielivaltaisessa varistossa. Tämän asian
täsmälliseksi käsittelemiseksi pitäisi ottaa avuksi variston rakennelyh-
teen OX ideaalilyhde I ja sitten räjäyttää X kullakin affiinilla kart-
talehdellään ja liimata palat yhteen. Kuten olemme nähneet, jokai-
nen räjäytys on birationaalimorfismi. Käänteinenkin pitää paikkansa,
vaikka asia ei olekaan ilmeinen: jokainen kvasiprojektiivisten varisto-
jen projektiivinen birationaalinen morfismi on jonkin ideaalilyhteen
räjäytys.48

48[Ha], II § 7.
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Palaamme vielä Hironakan silotuslauseeseen. Olkoon V ⊂ An af-
fiini varisto. Hironakan lause sanoo, että on olemassa n:n muuttujan
polynomit F0, . . . , Fr ∈ C [x1, · · · , xn] siten, että rationaalikuvauksen

V ��� Pr

x �→ [F0(x) : · · · : Fr(x)]

graafi X on V :n desingularisointi. Varisto X on V ×Pr:n suljettu ali-

varisto ja luonnollinen projektio X
π−→ V ensimmäiselle komponentil-

le on birationaalinen ekvivalenssi, V :n ideaalin (F0, . . . , Fr) räjäytys.
Hironakan lauseen merkittävä tulos on, että polynomit Fi voi valita
siten, että varisto X on sileä. Lisäksi Hironakan lause takaa, että
polynomit Fi voi valita niin, että suljettu joukko V(F0, . . . , Fr) ⊂ V ,
jonka komplementissa kuvaus on isomorfismi, on täsmälleen variston
V singulaaristen pisteiden joukko. Koska projektio X −→ V on iso-
morfismi tiheässä avoimessa joukossa, niin X näyttää enemmän tai
vähemmän varistolta V singulaarista osaa lukuunottamatta.

Kannattaa panna merkille, että ideaalin (F0, . . . , Fr) ei tarvit-
se olla sama kuin sileyttä käsittelevässä luvussa 24 mainitsemamme
jakobiaani-ideaali, vaikka molemmat ideaalit määrittelevät V :n sin-
gulaaristen pisteiden joukon; saman joukon määrittelevillä ideaaleil-
lahan on vain oltava sama radikaali. Yleensä onkin hyvin vaikeaa
löytää desingularisoiva ideaali.

Hironakan lauseen väitettä voi vielä terästää seuraavalla tavalla.
Sen sijaan että räjäyttäisimme mielivaltaisen ideaalin voimme desin-
gularisoida variston V vaiheittain räjäyttämällä radikaalin ideaalin
toisensa jälkeen. Joskus tämä on käytännössä kätevämpää, sillä si-
leän alivariston räjäyttämisen voi tulkita geometrisesti samaan ta-
paan kuin pisteen räjäyttämisen. Siinähän piste korvattiin avaruu-
della Pn−1, joka edusti kaikkia pisteen kautta kulkevia suoria. Sileä
alivaristo korvataan vastaavasti kaikilla normaaliensa suunnilla. Tar-
kempi selitys vaatii enemmän kalustoa kuin meillä nyt on käytettä-
vissämme.49

Hironakan lause ei väitä, että desingularisointi olisi jotenkin yksi-
käsitteinen tai millään lailla kanoninen. Itse asiassa jokaisella vähin-
tään kaksiulotteisella varistolla on useita sellaisia desingularisointeja,

49[Sh], VI § 2.
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jotka eivät ole isomorfisia keskenään. Luvussa 33 palaamme vielä
kysymykseen siitä, onko olemassa jokin kanoninen tai minimaalinen
projektiivinen varisto, joka olisi isomorfinen V :n kanssa jossain ti-
heässä avoimessa joukossa.

Harjoitustehtäviä.

(1) Osoita, että affiinissa varistossa maksimaalisen ideaalin m rä-
jäytys tuottaa saman variston kuin sen minkä tahansa potens-
sin mn räjäyttäminen. (Muista Veronesen kuvaus.)

(2) Olkoon X ⊂ An+1 sileän projektiivisen alivariston affiini kar-
tio. Osoita, että kartio X voidaan silottaa räjäyttämällä sen
kärkipiste. Mikä on silotuskuvauksen säie kärkipisteen päällä?

32. Hyperpinnoista

Tässä luvussa on tavoitteena selvittää, miksi jokainen jaoton pro-
jektiivinen varisto on birationaalisen ekvivalenssin tarkkuudella hy-
perpinta, ts. että jos V ⊂ Pn on jaoton d–ulotteinen varisto, niin on
olemassa hyperpinta

X = V(F ) ⊂ Pd+1

siten, että varistoilla V ja X on keskenään isomorfiset tiheät avoimet
joukot. Helpoin tapa todistaa tämä on käyttää puhtaasti kuntateo-
reettisia tuloksia.50 Esitämme kuitenkin havainnollisemman geomet-
risen perustelun. Samalla tulee lunastetuksi luvussa 24 antamamme
lupaus: todistamme, että sileiden pisteiden joukko on epätyhjä.

Todistuksen hahmotelma. Olkoon V ⊂ Pn jaoton projektii-
vinen varisto. Vaikuttaa uskottavalta, että n − 1–ulotteinen varisto
V voidaan määritellä yhdellä yhtälöllä, ts. jokainen yksikodimensio-
naalinen jaoton Pn:n alivaristo on hyperpinta. Todistamme tämän.
Koska V on jaoton, niin I(V ) on alkuideaali ja siten sisältää varmasti
jonkin jaottoman polynomin F . Jos nimittäin F = GH ∈ I(V ), niin
alkuideaalin määritelmän mukaan joko G tai H on ideaalissa I(V ).
Toisaalta jaottoman polynomin generoima ideaali on alkuideaali, jo-
ten on löydetty alkuideaalit (F ) ⊂ I(V ). Mutta jos (F ) �= I(V ), niin
V on jaottoman 1-kodimensionaalisen variston V(F ) aito alivaristo ja

50[Ha], I Prop. 4. 9.
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siten aidosti alempiulotteinen, siis ainakin 2-kodimensionaalinen —
ristiriita. Siis I(V ) = (F ) ja V = V (I(V )) = V(F ) on hyperpinta.

Lauseen todistuksen voi nyt viedä loppuun induktiolla V :n kodi-
mension suhteen avaruudessa Pn. Olemme juuri nähneet, että jos V
on 1-kodimensionaalinen, niin V on hypertaso ja induktion ensimmäi-
nen askel on siis valmis.

Olkoon nyt codimV > 1. Kiinnitetään piste p ∈ Pn � V ja hy-
pertaso H ⊂ Pn, joka ei sisällä pistettä p. Olkoon π pisteprojektio
pisteestä p hypertasolle H:

Pn���H ∼= Pn−1

x �→ π(x)

ja V ′ ⊂ Pn−1 variston V kuva. Todistus viimeistellään näyttämällä,
että p ja H voidaan valita niin, että projektio

V
π−→ V ′

on injektio tiheässä avoimessa joukossa. Tällöin sille todella voidaan
konstruoida käänteiskuvaus tiheässä avoimessa joukossa, ja näin saa-
daan birationaalinen ekvivalenssi. Koska V ′:n kodimensio avaruudes-
sa in Pn−1 on yhden verran alempi kuin V :n kodimensio avaruudessa
Pn, induktio-oletus antaa todistuksen loppuosan. �

On uskottavaa ja myös totta, että pisteen p ja hypertason H genee-
risille valinnoille projektio π : V → V ′ on birationaalinen ekvivalenssi.

Harjoitustehtävä.

Algebrallinen varisto on rationaalinen, jos se on birationaali-
sesti ekvivalentti jonkin projektiivisen avaruuden Pn kanssa.
Osoita, että silmukka V(y2 − x2 − x3) ⊂ A2 on rationaalinen.
(Ohje: Projisioi leikkauspisteestä.)

33. Luokitteluongelmat

Luettelemme muutamia perusongelmia, jotka ovat olleet ohjaamas-
sa ja vieläkin ohjaavat algebrallisen geometrian tutkimusta.

• Luokittele varistot isomorfian tarkkuudella.
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• Luokittele sileät projektiiviset varistot birationaalisen ekviva-
lenssin tarkkuudella. Huomaa, että Hironakan lauseen nojalla
näin tulisivat luokitelluiksi kaikki kvasiprojektiiviset varistot
— muutkin kuin sileät — sillä jokainen kvasiprojektiivinen
varisto on birationaalisesti ekvivalentti jonkin sileän projek-
tiivisen variston kanssa. Tämän ongelman kanssa yhtäpitävä
on puhtaasti algebrallinen tehtävä luokitella C:n äärellisesti
generoidut kuntalaajennukset isomorfismin tarkkuudella.

• Luokittele kunkin birationaaliekvivalenssiluokan varistot iso-
morfismin tarkkuudella.

• Valitse kullekin birationaaliekvivalenssiluokalle kanoninen
edustaja.

Käyrille nämä kysymykset on vuosisatojen kuluessa ratkaistu tyy-
dyttävästi. Ratkaisuihin sisältyy paljon kaunista matematiikkaa ja
niillä on hankittu useita Fieldsin mitaleja. Luettelemme keskeiset
tulokset ilman todistuksia.

Jokainen käyrien välinen rationaalikuvaus on yksikäsitteisesti jat-
kettavissa morfismiksi. Käyrien birationaaliekvivalenssi ja isomorfis-
mi ovat siis sama asia. Ei ole kovin vaikea todistaa, että jokaises-
sa ekvivalenssiluokassa on tasan yksi sileä projektiivinen edustaja.51

Kun muistamme Chown lauseesta, että sileät kompleksiset käyrät
ovat Riemannin pintoja, huomaamme, että olemme saaneet algebralli-
sen vastineen Teichmüllerin teorialle, joka tutkii Riemannin pintojen
luokittelua kompleksigeometrian mielessä. Algebrallisen geomerian
kannalta päätulokset ovat seuraavat:

• Genuksen nolla käyriä on isomorfian tarkkuudella vain yksi,
nimittäin P1.

• Genuksen yksi käyriä — elliptisiä käyriä — on yksiparamet-
rinen parvi, jota indeksoi ns. j–invariantti indeksijoukkona
A1.52

• Genuksen g > 1 käyriä indeksoi moduliavaruus Mg, joka on
abstrakti (3g − 3)–ulotteinen varisto. Moduliavaruuksien ja
niiden yleistysten rakenne on aktiivisen tutkimuksen kohtee-
na.53 Hiljattain Pierre Deligne ja David Mumford ovat todis-

51[Ha], I § 4.
52[Ha], IV § 4.
53[H2]. Luvussa 20 mainitsemamme yhteys fysiikan kvanttigravitaatioteoriaan
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taneet, että abstrakti varisto Mg on tosiasiassa kvasiprojek-
tiivinen.54

Käyrien luokittelusta tiedetään aika paljon, vaikka avoimia kysy-
myksiä vielä riittääkin. Todistamme seuraavassa luvussa, että jo-
kainen sileä projektiivinen käyrä voidaan upottaa kolmiulotteiseen
projektiiviseen avaruuteen P3.

Sivuamme nyt aktiivisen tutkimuksen kohteena olevaa kysymys-
tä, onko samaan birationaaliekvivalenssiluokkaan kuuluvien sileiden
projektiivisten varistojen joukossa kanonista tai muuten luonnollista
edustajaa. Kuten edellä mainitsimme, käyrien tapauksessa näin on:
kussakin birationaaliekvivalenssiluokassa on varistoisomorfiaa vaille
tasan yksi sileä käyrä. Kaksiulotteisille varistoille eli kompleksisille
pinnoille ei ainakaan yksikäsitteisyys päde: jokaisella pintojen bira-
tionaaliluokalla on äärettömän monta sellaista ”sileää mallia”, jotka
eivät ole isomorfisia keskenään, siis erilaista sileää projektiivista edus-
tajaa. On esimerkiksi suhteellisen helppoa todeta, että n:n pisteen rä-
jäyttäminen ei muuta avaruuden P2 birationaaliekvivalenssiluokkaa,
mutta isomorfismiluokka riippuu räjäytettyjen pisteiden lukumääräs-
tä.

Klassisesta algebrallisesta geometriasta tunnetaan toisaalta kaunis
tosiasia, jonka mukaan lähes jokaisella pintojen birationaaliekviva-
lenssiluokalla on yksikäsitteinen minimaalinen malli. Se on varisto
V , jolle on olemassa morfismi jokaiselta sen kanssa birationaaliekvi-
valentilta varistolta. Minimaalinen malli on siten luonnollinen bira-
tionaaliluokkansa edustaja. Ainoan poikkeuksen muodostavat viivoi-
tinpintojen birationaaliluokat. Viivoitinpintoja ovat varistot, jotka
ovat lokaalisti kuten P1 × C, missä C on sileä projektiivinen käyrä.
Esimerkiksi P2 on birationaalisesti ekvivalentti viivoitinpinnan P1×P1

kanssa, ja kumpikin tämän luokan malli on ”minimaalinen” tietyssä
heikommassa mielessä: kummaltakaan ei ole epätriviaaleja biratio-
naalimorfismeja millekään muulle birationaaliluokkansa edustajalle.
Kumpikaan ei kuitenkaan ole minimaalinen malli sanan varsinaisessa
merkityksessä, eikä sellaista ole koko luokassa olemassakaan, sillä ei
ole olemassa morfismia P2 → P1 × P1 eikä P1 × P1 → P2.55

ja konformikenttäteoriaan liittyy nimenomaan käyrien moduliavaruuksiin.
54[DM]
55Tästä on olemassa Miles Reidin hauska kirjoitus [R].
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Shigefumi Mori sai vuonna 1990 Fieldsin mitalin vastaavanlaisen
teorian luomisesta kolmiulotteisille varistoille. Taaskin jokaiseen bi-
rationaaliekvivalenssiluokkaan kuuluu ”minimaalinen malli”, vaikka-
kaan ei ihan yksikäsitteinen eikä täysin sileä. Muutamia poikkeuksia
lukuunottamatta jokaiseen birationaaliluokkaan kuuluu myös ”kano-
ninen malli”, varisto, jolle muilta luokan edustajilta on olemassa mor-
fismi. Kanonisen mallin singulaarinen ura on hiukan mutkikkaampi
kuin minimaalisen mallin.

Ylempiulotteisia tapauksia tutkitaan nykyisin aktiivisesti. János
Kollárin artikkeli56 esittelee tätä asiaa tyylikkäästi ja helppolukuises-
ti.

56[K2]
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X KUVAUKSIA PROJEKTIIVISEEN AVARUUTEEN

Yksi algebrallisen geometrian päätavoitteista on ymmärtää sileiden
projektiivisten varistojen geometriaa. Esimerkiksi millaisia käyräper-
heitä jokin annettu pinta X sisältää. Voiko pinnan peittää rationaa-
likäyrillä eli Riemannin pallon P1 isomorfisilla kuvilla? Jos voi, niin
pystyisikö nämä valitsemaan erillisiksi? Jos ei, niin kuinka monta ra-
tionaalikäyrää X sisältää, ja miten ne leikkaavat toisiaan? Vai olisiko
luonnollisempaa ajatella pintaa X perheenä elliptisiä käyriä. Onko
pinta isomorfinen P2:n tai jonkin muun tunnetun pinnan kanssa avoi-
messa tiheässä joukossa. Voiko pinnan ”deformoida” pinnaksi, joka ei
ole alkuperäisen kanssa isomorfinen? Mitkä pinnat ovat X:n kanssa
birationaalisesti ekvivalentteja?

Tutkiessamme varistoa X koetamme tehdä siitä niin konkreettisen
kuin mahdollista. Kuinka voisimme upottaa X:n johonkin tiettyyn
projektiiviseen avaruuteen? Laajemman näkökulman toivossa voim-
me yrittää upottaa X:n eri tavoin eriulotteisiin projektiivisiin ava-
ruuksiin. Yleisemminkin voisi olla hyödyllistä tietää, onko olemassa
varistomorfismia X:ltä jollekin tunnetulle varistolle.

Lopulta haluaisimme saada vastauksen seuraavaan kysymykseen:
millä tavoin voi annetun variston X kuvata projektiiviseen avaruu-
teen? Suorakimput antavat tähän kysymykseen täydellisen vastauk-
sen, jota koetamme tässä luvussa esitellä. Teorian perusteellinen ke-
hittely kattaisi suunnilleen yhden lukukauden mittaisen algebrallisen
geometrian jatkokurssin, mutta yritämme antaa lukijalle mielikuvan
aiheesta ja toivottavasti intoa opiskella alaa.

Aloitamme alkeellisemmalla aiheella — upotamme sileän käyrän
kolmiulotteiseen projektiiviseen avaruuteen.
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34. Sileän käyrän upotus P3:een

Sileiden käyrien luokittelu isomorfian tarkkuudella voidaan tehdä
tutkimalla pelkästään kolmiulotteiseen avaruuteen upotettuja käyriä,
sillä pätee:

Lause. Jokainen sileä projektiivinen käyrä voidaan upottaa pro-
jektiiviseen avaruuteen P3.

Ennen todistuksen57 pääkohtien kuvailua tarvitsemme pari määri-
telmää.

Määritelmä. Olkoon X ⊂ Pn sileä projektiivinen varisto. X:n
tangentti- ja sekanttivaristo määritellään joukoiksi

TanX =
⋃

{X:ää sivuavat suorat} ⊂ Pn

SecX =
⋃

{X:ää leikkaavat suorat} ⊂ Pn,

missä variston leikkaamisella tarkoitetaan sitä, että suoralla ja varis-
tolla on ainakin kaksi yhteistä pistettä.

On helppo nähdä, että Tan X ja Sec X ovat varistoja. Projektii-
visen variston tangenttivaristo on aina suljettu, mutta sekanttivaristo
ei juuri koskaan; tangentteja voidaan pitää sekanttien raja-arvoina,
joten ei ole yllättävää, että tangenttivaristo sisältyy sekanttivariston
sulkeumaan.

Jos X on sileä käyrä, niin sitä sivuaa pisteessä x vain yksi suora.
Parametrisoidaan suora P1:n pisteillä:

P1 ϕx−→ Pn

λ �→ ϕx(λ).

0

x CX

Kuva 35: tangenttiavaruuden parametrisointi

57[Ha], IV Cor. 3.6.
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Huomamme, että sileän käyrän X tangenttivaristo TanX on kuvauk-
sen

X × P1 ϕx−→ Pn

(x, λ) �−→ ϕx(λ)

kuvajoukko — siis enintään kaksiulotteinen.
Samaan tapaan sekantti määräytyy kahdesta X:n pisteestä ja voi-

daan parametrisoida P1:llä.
Näin saamme rationaalikuvauksen

X2 × P1
ϕx,y��� Pn

(x, y, λ) �−→ ϕx,y(λ),

joka on morfismi avoimessa joukossa jossa x ja y ovat eri pisteitä. Se-
kanttivaristo on tämän morfismin kuvajoukko ja siten enintään kol-
miulotteinen.

Todistuksen hahmotelma. Olkoon X ⊂ Pn sileä käyrä. Kos-
ka X halutaan upottaa projektiiviseen avaruuteen P3, ei ole mitään
todistettavaa, ellei n ole vähintään neljä. Valitaan jokin hypertaso
H ⊂ Pn ja piste p ∈ Pn, joka ei ole käyrällä eikä hypertasolla. Olkoon
π : Pn ��� H ∼= Pn−1 pisteprojektio pisteestä p hypertasolle H.

P

X
p(X)

H

Kuva 36: käyrän projektio hypertasolle

Käyrälle X rajoitettuna projektio π on varistomorfismi X → H, sil-
lä ainoa piste, jossa π ei ole määritelty on p. Tarkoituksenamme on
näyttää, että jollakin p — itse asiassa melkein kaikilla — π:n rajoittu-
ma X:ään on varistoisomorfismi. Kun tiedämme tämän, olemmekin
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saaneet upotettua X:n hypertasoon H ∼= Pn−1 ja todistus etenee lop-
puun induktiolla dimension n suhteen. Ryhdytään tutkimaan, milloin
π|X on varistoisomorfismi.

Asian puhtaasti joukko-opillinen puoli on selvä, sillä π : X → H
on tietysti injektio jos ja vain jos p /∈ Sec X, koska projektiivises-
sa avaruudessa kaksi eri suoraa leikkaa toisensa aina tasan yhdessä
pisteessä. Jos π on todella injektio, niin seuraavat väitteet ovat yh-
täpitäviä:

(a) π on isomorfismi X → π(X) ⊂ Pn−1.
(b) π määrää kaikissa pisteissä injektion tangenttiavaruuksien vä-

lille

π : TxX → Tπ(x)(π(X)).

Tangenttiavaruuksien välinen kuvaus on tarkkaan ottaen derivaatta-
eli tangenttikuvaus dxπ, mutta tangenttiavaruudessa TxX lineaarinen
projektio π yhtyy derivaattaansa.

P

T Xx

p(T X)x

H

Kuva 37: käyrän ja tangentin projektio hypertasolle

Ehtojen (a) ja (b) yhtäpitävyys vaikuttaa kuvasta katsoen uskotta-
valta ja vastaava pätee differentiaaligeometriassa, mutta tulos ei kui-
tenkaan ole itsestäänselvä. Todistus perustuu tunnettuun kommuta-
tiivisen algebran lauseeseen, Nakajaman lemmaan.

Edelleen ehdot (a) ja (b) ovat yhtäpitävä sen kanssa, että p ei kuu-
lu mihinkään X:n tangenttiin: p /∈ Tan X. Tämän ymmärtämiseksi
riittää havaita, että π kuvaa tangenttivektorin v ∈ TxX nollaksi, jos
ja vain jos se on projektiosäteen suuntainen. Injektio π on siis iso-
morfismi X → π(X) ⊂ Pn−1, jos ja vain jos se ei kutista yhtään
X:n tangenttisuoraa pisteeksi, eli jos mikään tangentti ei kulje valit-
semamme projektiokeskuksen p kautta.
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Kaiken kaikkiaan projektio on siis isomorfismi, kunhan p /∈ Tan
X ∪ Sec X. Näin p voidaan tietenkin valita, sillä enintään kolmiulot-
teinen alivaristo Tan X ∪ Sec X ei voi olla koko Pn, kun n ≥ 4. �

Samaa todistustekniikkaa käyttäen saadaan upotuksia myös kor-
keammissa dimensioissa. Harjoitustehtävänä lukija voi todistaa, että
jokainen sileä kvasiprojektiivinen d–ulotteinen varisto voidaan upot-
taa projektiiviseen avaruuteen P2d+1.

35. Vektori- ja suorakimput

Suorakimppu on yksiulotteisten vektoriavaruuksien kimppu. Aja-
tus on yksinkertainen:

Vektorikimppu variston X päällä on varisto E, joka näyttää lo-
kaalisti samalta kuin U × Cn, missä U ⊂ X on avoin. Erityisesti
vektorikimppuun liittyy luonnollinen projektiokuvaus E → X.

Ui x  C
1

X

L

Ui

p

Kuva 38: suorakimppu

Määritelmä. n–asteinen vektorikimppu algebrallisella varistolla
X on algebrallinen varisto E varustettuna kuvauksella π : E → X,
jota sanotaan vektorikimpun projektioksi siten, että seuraavat aksioo-
mat pätevät:

(1) X:llä on avoin peite X =
⋃
Ui siten, että π−1(Ui) ja tulo

Ui×Cn ovat säikeen säilyttävästi isomorfisia, ts. on olemassa
isomorfismit ϕi : π−1(Ui) → Ui × Cn siten, että kaavio
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i i

i

i

p

Cn-1
j

p

p

( )

kommutoi, missä p : Ui × Cn → Ui on luonnollinen projektio
ensimmäiselle komponentille.

(2) Isomorfismit ϕi ovat seuraavassa mielessä lineaarisesti yhteen-
sopivia: joukon Ui ∩ Uj päällä määritelty yhdistetty kuvaus

Ui ∩ Uj × Cn ϕj◦ϕ−1
i−→ Ui ∩ Uj × Cn

(x, v) �−→ (x, (ϕj ◦ ϕ−1
i )(v))

on kullakin kiinteällä x vektoriavaruuden Cn lineaarikuvaus.

Avoin peite {Ui} ja isomorfismit ϕi muodostavat vektorikimpun
lokaalin trivialisoinnin. Varisto E on vektorikimpun totaaliavaruus;
usein koko kimppua merkitään projektiolla π : E → X tai jopa pelkäl-
lä totaaliavaruudella E. Suorakimput ovat yksiasteisia vektorikimp-
puja.

Olkoon π : E → X n–asteinen vektorikimppu varistolla X ja ol-
koon x ∈ X piste. Vektorikimpun π säie pisteen x päällä on suljettu
alivaristo Ex = π−1(x).

Kun x ∈ Ui, niin lokaaliin trivialisointiin liittyvä isomorfismi ϕi

rajoittuu bijektioksi Ex → Cn. Sen avulla voimme siirtää Cn:n vek-
toriavaruusrakenteen säikeelle Ex. Yhteensopivuusehto (2) takaa sen,
että säikeen Ex vektoriavaruusrakenne on riippumaton lokaalin trivia-
lisoinnin valinnasta. Voimme siis pitää vektorikimppua π : E → X
pisteiden x ∈ X parametrisoimana jatkuvana perheenä n–ulotteisia
vektoriavaruuksia.

Jokaisella vektorikimpulla on nollaleikkaus, nimittäin kuvaus

s : X → E : x �→ ϕ−1
i (x, 0)
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Nollaleikkaus on selvästikin algebrallisten varistojen morfismi ja se
poimii jokaisesta säikeestä Ex pisteen s(x) eli avaruuden Ex nolla-
vektorin. Leikauksen karakteristinen ominaisuus on π ◦ s = IdX .
Voimme tulkita nollaleikkauksen variston X upotukseksi totaaliava-
ruuteen E.

Vektorikimpun säikeet on siis luonnollista ajatella liimatuiksi ori-
goistaan X:n pisteisiin.

Varistomorfismin f : X → Y avulla voi variston Y vektorikimpusta
π : E → Y luonnollisella tavalla muodostaa variston X vektorikim-
pun, ns. pullback –kimpun f∗E.

Sen konstruoimiseksi muodostetaan säikeistetty tulo, joka on jouk-
ko

X ×Y E = {(x, v)|f(x) = π(v)} ⊂ X × E,

varustettuna luonnollisilla projektioilla π1 : X ×Y E → X ja π2 :
X ×Y E → E.

Säikeistetyllä tulolla on algebrallisen variston rakenne, ja projek-
tiot ovat morfismeja. Edelleen, jos π : E → Y on n–asteinen vekto-
rikimppu, niin myös X ×Y E on n–asteinen vektorikimppu — pull-
back –kimppu f∗E — projektiokuvauksena π1. Säie π−1

1 (x) on vek-
toriavaruus {(x, v)|v ∈ π−1(f(x))}, joka voidan samaistaa kimpun
π : E → Y säikeeseen π−1(f(x)). Erityisesti isomorfisten varisto-
jen vektorikimput voi siis samaistaa pullbackin avulla. Algebrallisen
variston kaikkien n–asteisten vektorikimppujen — ennen kaikkea suo-
rakimppujen — kokoelma on siis varistojen isomorfismiluokan inva-
riantti.

Harjoitustehtävä.

Olkoon {(Ui, ϕi)} variston Y vektorikimpun E lokaali tri-
vialisaatio ja f : X → Y morfismi. Konstruoi peitteeseen
{f−1(Ui)} liittyvä vektorikimpun f∗E lokaali trivialisaatio.

36. Vektorikimpun leikkaukset

Algebrallisessa geometriassa on tapana tarkastella vektorikimppuja
hieman eri kannalta kuin edellisessä luvussa painottaen vektorikim-
pun leikkausten lyhdettä, joka määrää koko kimpun.

Määritelmä. Olkoon π : E → X vektorikimppu ja U ⊂ X
avoin joukko. Kimpun E leikkaus eli sektio joukossa U on morfismi
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s : U → π−1(U) ⊂ E siten, että π ◦ s on identtinen kuvaus joukos-
sa U . Vektorikimpun E leikkausten perhettä joukossa U merkitään
E(U):lla.

p

X

s

U

Kuva 39: suorakimpun leikkaus

Vektorikimpun määritelmän nojalla E(U) ei ole tyhjä, sillä se sisäl-
tää nollaleikkauksen, joka liittää jokaiseen pisteeseen x ∈ U vastaavan
säikeen Ex origon. Jos s1 ja s2 ∈ E(U) ovat vektorikimpun E kaksi
leikkausta joukossa U , niin myös s1 + s2 on leikkaus joukossa U . Jos
lisäksi f ∈ OX(U) on säännöllinen funktio, niin myös pisteittäinen
tulo

fs : U → π−1(U)

x �→ f(x) · s(x),

on leikkaus joukossa U .
Vektorikimpun E leikkaukset muodostavat lyhteen — vektorikim-

pun leikkausten lyhteen E . Lyhdeteoriaan58 perehtyneellä lukijalla ei
pitäisi olla vaikeuksia todistaa, että E on modulilyhde rengaslyhteellä
OX . Tämä tarkoittaa sitä, että kutakin avointa joukkoa U ⊂ X vas-
taava leikkausten joukko E(U) on OX(U)–moduli, missä OX(U) on
säännöllisten funktioiden rengas joukossa U . Tarkempi analyysi osoit-
taa, että koska kukin Ex on n–ulotteinen, niin E on n–asteinen lokaa-
listi vapaa OX–modulilyhde, mikä tarkoittaa, että tarpeeksi pienissä
avoimissa joukoissa on E(U) ∼= OX(U) ⊕ · · · ⊕ OX(U)︸ ︷︷ ︸

n kappaletta

. Itse asiassa

58Ks. liite.
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tarpeeksi pienessä joukossa U sektio on morfismi

U → π−1(U) ∼= U × Cn

x �→ (x, f1(x), . . . , fn(x)),

missä funktiot fi : U → C ovat säännöllisiä.
Itseään vektorikimppua E merkitään usein samalla symbolilla kuin

sen leikkausten lyhdettä E , mutta koetamme välttää tätä mahdolli-
sesti sekaannusta aiheuttavaa tapaa. Vektorikimpun koko varistol-
la määriteltyjen eli globaalien leikkausten joukkoa, vektoriavaruutta
E(X), puolestaan merkitään eri yhteyksissä eri tavoin, esimerkiksi
Γ(X, E) tai H0(X, E). Osoittautuu, että jos X on projektiivinen,
niin C–vektoriavaruus E(X) on äärellisulotteinen. Kompleksigeomet-
riaan perehtynyt lukija uskonee tämän vaivatta, sillä X on kompakti
kompleksinen monisto. Algebrallisesti voi todistaa vielä paljon ylei-
semmän lauseen tästä asiasta.59

Vektorikimpun leikkausten lyhde on esimerkki koherentista lyhtees-
tä varistolla X. Koherenttien lyhteiden teoria on olennainen osa
algebrallista geometriaa,60 mutta emme esittele sitä.

37. Esimerkkejä vektorikimpuista

Esittelemme muutamia projektiiviseen varistoon X ⊂ Pn liittyviä
vektorikimppuja.

Triviaali suorakimppu. Suorakimppu

π : X × C→ X,

(p, λ) �→ p

on triviaali suorakimppu. Sen leikkaukset ovat avoimissa osajoukois-
sa määritellyt morfismit p �→ (p, f(p)), joten leikkaukset joukossa U
määräytyvät säännöllisistä funktioista f ∈ OX(U) ja leikkausten lyh-
de on itse asiassa X:n rakennelyhde OX . Jos X on yhtenäinen, niin
triviaalin suorakimpun globaaleja leikkauksia ovat ainoastaan vakiot:
OX(X) = C.

59[Ha], II Thm. 5.19.
60[Ha], II § 5.
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Tautologinen suorakimppu. Projektiivisen variston upotuk-
seen X ⊂ Pn liittyy mitä luonnollisimmalla tavalla ns. tautologi-
nen suorakimppu. Projektiivisen avaruuden Pn pisteethän ovat täs-
mälleen avaruuden Cn+1 origon kautta kulkevat suorat ja siten pis-
teeseen [x0 : · · · : xn] ∈ Pn on luonnollista liittää vastaava suora
, = {(tx0, . . . , txn) ∈ Cn+1

∣∣ t ∈ C}. Erityisesti näin voi tehdä
jokaisessa alivariston X ⊂ Pn pisteessä.

Täsmällisemmin sanoen projektiivisen avaruuden Pn tautologinen
suorakimppu konstruoidaan seuraavasti. Tarkastellaan räjäytysten
yhteydessä käsittelemäämme varistoa

B =
{
(x, ,) ∈ Cn+1 × Pn

∣∣ x ∈ ,
}
⊂ Cn+1 × Pn.

Räjäytykselle komplementaarinen projektio

π2 : Cn+1 × Pn ⊃ B → Pn

(p, ,) �→ ,

tekee B:stä projektiivisen avaruuden tautologisen suorakimpun. Tä-
män kimpun säie π−1(,) pisteen , ∈ Pn päällä on {(x, ,)

∣∣ x ∈ ,}
eli suora , itse. Lukija voi helposti todeta, että B

π2−→ Pn on todella
suorakimppu.

P
n

B

Kuva 40: tautologinen suorakimppu

Mielivaltaisen kvasiprojektiivisen, erityisesti projektiivisen variston
X ⊂ Pn tautologinen suorakimppu saadaan rajoittamalla edellinen
konstruktio X:n pisteisiin:

B =
{
(x, ,) ∈ Cn+1 × Pn

∣∣ x ∈ , ja , ∈ X
} π2−→ X.

Variston X tautologisen suorakimpun leikkausten lyhdettä merkitään
usein OX(−1).
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Projektiivisen variston tautologisella suorakimpulla ei ole lainkaan
nollasta eroavia globaaleja leikkauksia. Nähdäksemme miksi näin on
tarkastelemme asiaa aluksi tapauksessa X = P1. Projektiivisen suo-
ran P1 tautologisen kimpun globaali leikkaus liittää jokaiseen pistee-
seen p ∈ P1 pisteen (a(p), b(p)) ∈ C2 suoralta , = p ∈ P1. Koska
kuvaus p �→ (a(p), b(p)) on morfismi, saamme tulon tekijöille projisoi-
malla morfismit, siis säännölliset funktiot P1 → C : p �→ a(p) ja p �→
b(p). Riemannin pallolla P1 ei ole muita säännöllisiä funktioita kuin
vakiot, joten sekä a että b ovat vakiofunktioita. Molemmat ovat it-
se asiassa nollia, koska pisteen (a(p), b(p)) pitää olla jokaisella origon
kautta kulkevalla suoralla , = p.

Samanlaisella päättelyllä näemme, ettei myöskään projektiivisella
avaruudella Pn eikä millään projektiivisella varistolla X ⊂ Pn ole
muita tautologisen kimpun globaaleja leikkauksia kuin nollaleikkaus.

On tärkeää huomata, että tautologinen suorakimppu riippuu varis-
ton X upotuksesta projektiiviseen avaruuteen: tautologisen kimpun
pullback isomorfismissa ei välttämättä ole tautologinen kimppu.

Hypertasokimppu. Kvasiprojektiivisen variston X ⊂ Pn hyper-
tasokimppu H on tautologisen suorakimpun duaalikimppu siinä mie-
lessä, että pisteen p ∈ X päällä olevaksi säikeeksi π−1(p) otetaan
p:n määrittelevän suoran , ⊂ Cn+1 lineaarialgebrallinen duaaliava-
ruus — yksiulotteinen sekin. Toisin kuin tautologisella kimpulla sen
duaalikimpulla H on runsaasti globaaleja leikkauksia. Olkoon nimit-
täin

∑n
i=0 aixi mielivaltainen lineaarimuoto avaruudessa Cn+1. Sen

rajoittuma pisteen p = [λ0 : · · · : λn] ∈ X määrittelevälle suoralle
, = {(tλ0, . . . , tλn)

∣∣ t ∈ C} ⊂ Cn+1 on tietysti lineaarimuoto tällä
suoralla. Olemme löytäneet globaalin leikkauksen

X → H

p �→
(
p,

n∑
i=0

aixi|,

)
.

Itse asiassa muita globaaleja leikkauksia ei ole: projektiivisen avaruu-
den hypertasokimpun globaalit leikkaukset ovat lineaariset polynomit
f ∈ C[x0, . . . , xn]. Hypertasokimpun leikkausten lyhdettä merkitään
OX(1).
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Hypertasokimpun neliö. Jäljittelemme edellistä konstruktiota
ja muodostamme hypertasokimpun neliön H2, jossa pisteen p ∈ X ⊂
Pn päällinen säie muodostuu toisen asteen homogeenisista polyno-
meista pistettä p määrittelevällä suoralla , ⊂ Cn+1. Hypertasokim-
pun neliön leikkausten lyhdettä merkitään OX(2). Projektiivisen ava-
ruuden hypertasokimpun neliön globaalit leikkaukset ovat toisen as-
teen homogeeniset polynomit f ∈ C[x0, . . . , xn].

Vektorikimppujen muita duaaleja ja tuloja. Kaikkia ta-
vallisia lineaarialgebran konstruktioita voi harrastaa myös vektori-
kimpuilla. Esimerkiksi vektorikimpusta E → X voidaan konstruoida
vektorikimput

E∗ → X,

jonka säikeet ovat duaaliavaruudet (Ep)
∗ ja∧i

E → X,

jonka säikeet ovat ulkoiset potenssit (
∧i

Ep). Jos lisäksi F → X on
toinen vektorikimppu, niin on olemassa vektorikimput

E ⊕ F → X ja

E ⊗ F → X,

joilla on säikeinä suorat summat (Ep ⊕Fp) ja tensoritulot (Ep ⊗Fp).
Hypertasokimpun neliö H2 on tensoritulo H ⊗ H. Vastaavas-

ti voimme määritellä vektorikimpun E tensoripotenssin Er, siis r–
kertaisen tensoritulon itsensä kanssa. Projektiivisen avaruuden Pn

hypertasokimpun tensoripotenssin Hr säie pisteen , ∈ Pn päällä muo-
dostuu kaikista suoraa , ⊂ Cn+1 vastaavan yksiulotteisen avaruuden
r–asteisista homogeenipolynomeista. Jokainen r–asteinen homogee-
nipolynomi f ∈ C[x0, . . . , xn] rajoitettuna suoralle , ⊂ Cn+1 mää-
rää tällaisen funktion ja siis kimpun Hr globaalin leikkauksen. Itse
asiassa kimpun Hr globaalien leikkausten joukko voidaan samaistaa
r–asteisten homogeenipolynomien f ∈ C[x0, . . . , xn] joukkoon.

Tensoripotenssin leikkausten lyhdettä merkitään yleensä OPn(r) ei-
kä OPn(1)r. Algebrallisen geometrian teksteissä ei E(r) muutenkaan
yleensä ole lyhenne Er:n leikkausten lyhteelle, vaan pikemminkin kim-
pulle E ⊗OPn(r).
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Tangenttikimppu sukulaisineen. Olkoon X jaoton, sileä d–
ulotteinen kvasiprojektivinen varisto. Siihen liittyy luonnollisella ta-
valla useita tangenttiavaruudesta syntyviä vektorikimppuja. Variston
X tangenttikimppu on d–asteinen vektorikimppu TX → X, jonka säie
kussakin pisteessä p ∈ X on tangenttiavaruus TpX. Tangenttikimp-
pu on jo esitelty luvussa 24. Tangenttikimpun duaali on kotangentti-
kimppu T ∗X → X, jonka säie pisteessä p ∈ X on kotangenttiavaruus
(TpX)∗. Kotangenttikimpun leikkauksia sanotaan variston X diffe-
rentiaalimuodoiksi.

Toisin kuin tautologinen ja hypertasokimppu ovat tangenttikimp-
pu ja sen duaali riippumattomia variston X upotuksesta projektiivi-
seen avaruuteen, vaikka upotusta käytettiinkin määritelmässä. Riip-
pumattomuus merkitsee, että jos f : X → Y on isomorfismi, niin Y :n
tangenttikimpun pullback on X:n tangenttikimppu, ja että vastaava
pätee myös kotangenttikimpulle.

Kiinnitämme lokaalin trivialisoinnin tangenttikimpulle, niin että
avoimessa joukossa U tangenttikimppu on isomorfinen tulon U × Cn

kanssa ja merkitsemme koordinaattifunktionaaleja

dpxi : {p} × Cn → C

(p, (λ1, . . . , λn)) �→ λi.

Jokainen koordinaattifunktionaali dxi on kotangenttikimpun leikkaus
joukossa U , sillä dxi määrittelee jokaisella p ∈ U lineaarisen funk-
tionaalin dpxi : TpX = Cn → C. Koska koordinaattifunktionaalit
muodostavat kannan kotangenttiavaruudelle (TpX)∗, jokainen kotan-
genttikimpun leikkaus joukossa U voidaan kirjoittaa muotoon

f1 dx1 + · · · + fn dxn,

missä kerroinfunktiot fi ∈ OX(U) ovat säännöllisiä. Merkinnät
ja koko teoria muistuttavat kompleksista ja differentiaaligeometriaa.
Kompleksigeometriassahan differentiaalimuodot määritellään samaan
tapaan, mutta kerroinfunktioiden fi sallitaan olevan muitakin holo-
morfisia funktioita kuin polynomeja. Differentiaaligeometriassa ker-
toimet fi ovat sileitä funktioita.
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Kanoninen suorakimppu. Algebrallisessa geometriassa kaikkein
tärkein epätriviaali suorakimppu on kanoninen suorakimppu. Sileän,
jaottoman d–ulotteisen variston X kanoninen suorakimppu eli kano-
ninen kimppu on kotangenttikimpun korkein nollasta eroava ulkoinen
tulo ∧d

T ∗X.

Kanonisen kimpun leikkausten lyhdettä merkitään ωX . Käyttämällä
lokaaleja koordinaatteja samaan tapaan kuin edellä kanonisen kimpun
leikkauksen voi tässä avoimessa joukossa U ⊂ X kirjoittaa muotoon

f dx1 ∧ · · · ∧ dxd,

missä f on säännöllinen funktio U :ssa.
Koska kanoninen suorakimppu konstruoidaan kotangenttikimpus-

ta lähtien, sekin on upotuksesta riippumaton. Itse asiassa ainoat
tällaiset suorakimput ovat kanonisen kimpun potenssit.

38. Suorakimput ja rationaalikuvaukset

Kaikkia morfismeja varistoilta projektiiviseen avaruuteen voi ku-
vata suorakimppujen avulla. On sama asia tuntea kaikki tavat, millä
annettu varisto voidaan kuvata projektiivisille avaruuksille kuin tun-
tea täysin kaikki variston suorakimput. Esittelemme, miten suora-
kimpusta saadaan rationaalikuvaus ja kääntäen.

Olkoon X kvasiprojektiivinen varisto ja π : L → X jokin sen suo-
rakimppu. Valitaan globaalien leikkausten vektoriavaruudesta L(X)
lineaarisesti riippumattomat leikkaukset s0, . . . , sn. Niiden virittä-
mää vektorialiavaruutta V sanomme lineaariseksi systeemiksi varis-
tolla X. Jos {s0, . . . , sn} on L(X):n kanta, kyseessä on täydellinen
lineaarinen systeemi |L|. Leikkausten s0, . . . , sn avulla voimme mää-
ritellä rationaalikuvauksen

X ��� Pn

x �→ [s0(x) : · · · : sn(x)].

Ennen kuin selvitämme, mistä tässä on kysymys, tarkastelemme
esimerkkiä.
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Esimerkki. Olkoon X = Pn ja L = H sen hypertasokimp-
pu. Hypertasokimpun globaalien leikkausten avaruudella on kanta
x0, . . . , xn, missä xi:t ovat Pn:n homogeeniset koordinaatit. Jättä-
mällä pois viimeisen koordinaatin saamme muiden koordinaattien vi-
rittämän epätäydellisen lineaarisen systeemin, johon liittyy rationaa-
likuvaus

Pn ��� Pn−1

[x0 : · · · : xn] �−→ [x0 : · · · : xn−1].

Tämä on määritelty kaikkialla lukuunottamatta pistettä p = [0 : · · · :
0 : 1]. Kuten olemme jo aikaisemmin nähneet, se on yksinkertaisesti
avaruuden Pn projektio projektiopisteestä p hypertasolle V(xn) ∼=
Pn−1.

Jos X on jaoton, niin edellinen konstruktio voidaan kääntää: jokai-
nen rationaalikuvaus X ��� Pn saadaan jonkin suorakimpun globaa-
lien leikkausten avaruuden lineaarisesta systeemistä eli aliavaruudesta
V . Itse asiassa suorakimpuksi käy Pn:n hypertasokimpun pullback,
jonka leikkaukset ovat yksinkertaisesti Pn:n koordinaattien pullbac-
kit.

Palaamme nyt tarkastelemaan lausekkeen [s0 : · · · : sn] merkitystä.
Suorakimpun leikkaukset si eivät ole kompleksiarvoisia funktioita. Ne
voidaan kuitenkin tulkita niin, että [s0(x) : · · · : sn(x)]:stä tulee Pn:n

piste, joka riippuu vain x:stä. Valitsemme kimpulle L
π−→ X lokaalin

trivialisoinnin, jolloin saamme pisteen x ympäristössä samaistettua
alkukuvan π−1(U) ⊂ L tulon U × C kanssa. Nyt leikkaus

si : U → U × C,
x �→ si(x) = (x, s̃i(x))

samaistuu säännölliseen funktioon x �→ s̃i(x). Jonolla [s0(x) : · · · :
sn(x)] tarkoitamme kompleksilukujonoa [s̃0(x) : · · · : s̃n(x)]. Mei-
dän on osoitettava, että määrittely ei riipu lokaalin trivialisoinnin
valinnasta. Koska suorakimpun lokaalit trivialisoinnit ovat vektori-
kimpun määritelmän mukaan yhteensopivia lineaarisin koordinaatis-
tonvaihdoin, on helppo todeta, että [s0(x) : · · · : sn(x)] on hyvin
määritelty, toisin sanoen, jos jokin lokaali trivialisointi tuottaa vek-
torin (s̃0(x), . . . , s̃n(x)) ∈ Cn+1 ja toinen vektorin (˜̃s0(x), . . . , ˜̃sn(x)),
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niin on olemassa jossakin x:n ympäristössä määritelty säännöllinen
funktio λ, jolle λ(x) �= 0 ja kaikilla i pätee

s̃i(x) = λ(x) ˜̃si(x).

Tämä merkitsee, että Pn:n alkioina

[s̃0 : · · · : s̃n] = [λ˜̃s0 : · · · : λ˜̃sn] = [˜̃s0 : · · · : ˜̃sn]

ja huomaamme, että [s0 : · · · : sn] on hyvin määritelty Pn:ssä, kunhan
ainakin yksi si(x) eroaa nollasta. Tätä ei kuitenkaan takaa mikään,
ja siksi kuvaus

X ��� Pn

x �→ [s0(x) : · · · : sn(x)]

on vain rationaalikuvaus eikä kaikkialla määritelty varistomorfismi.
Rationaalikuvaus on morfismina määritelty leikkausten si yhteisen
nollajoukon komplementissa.

Rationaalikuvaus X ��� Pn riippuu tietysti lineaarisen systeemin
V virittävien leikkausten valinnasta, mutta on kuitenkin helppo huo-
mata, että kahta lineaarisen systeemin V virittävää leikkausjoukkoa
vastaavat rationaalikuvaukset voi muuttaa toisikseen Pn:n automor-
fismilla. Tässä mielessä rationaalikuvaus riippuu siis vain lineaarisesta
systeemistä V , ei virittävien leikkausten si valinnasta.

Leikkausten si yhteinen nollajoukko riippuu vain lineaarisesta sys-
teemistä ja on X:n suljettu alivaristo, jota sanomme lineaarisen sys-
teemin V kantauraksi. Edellisen esimerkin lineaarisen systeemin kan-
taura muodostuu pelkästä projektiopisteestä {p}. Erityisesti, jos tar-
kastelemamme lineaarinen systeemi on täydellinen, siis jos leikkaukset
si muodostavat globaalien leikkausten avaruuden kannan, niin kan-
taura riippuu vain suorakimpusta L ja sitä kutsutaan suorakimpun
kantauraksi. Parhaassa tapauksessa kantaura on tyhjä, jolloin suo-
rakimpun L määräämä rationaalikuvaus onkin itse asiassa varisto-
morfismi. Tällöin suorakimpun sanotaan olevan kantapisteetön eli
globaalisti generoitu. Koska globaalisti generoidut suorakimput tuot-
tavat morfismeja projektiiviseen avaruuteen, niiden tunnistaminen on
tärkeä tutkimusala.
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Esimerkki. Olkoon X = P1 ja Hn π→ X sen hypertasokimpun
n:s potenssi. Muistamme, että säie pisteen x = [λ0 : λ1] ∈ P1 päällä
muodostuu kaikista n–asteisista homogeenisista polynomeista suoral-
la , = {(λ0t, λ1t)

∣∣ t ∈ C} ⊂ C2.
Hypertasokimpun n:nnen potenssin leikkausten lyhde OP1(n) on

n–kertainen tensoritulo OP1(1)⊗· · ·⊗OP1(1), missä OP1(1) on hyper-
tasokimpun leikkausten lyhde. Koska OP1(1):n globaalit leikkaukset
ovat kannan {x0, x1} virittämät — siis lineaarimuodot a0x0 + a1x1

— niin OP1(n):n globaalit leikkaukset ovat näiden n–kertaiset ten-
soritulot eli n–asteiset homogeeniset kahden muuttujan polynomit.
Kimpun Hn globaalien leikkausten avaruuden kantana ovat vaikkapa
monomit xn

0 , x
n−1
0 x1, . . . , x

n
1 . Tapauksessa n = 2 vastaava rationaali-

kuvaus on

P1 ��� P2

[x0 : x1] �→ [x2
1 : x1x2 : x2

2],

eli Veronesen upotus P1 → P2. Yleisestikin projektiivisen variston
X ⊂ Pn hypertasokimpun n:nnen potenssin määräämä rationaaliku-
vaus on Veronesen kuvaus νn, erityisesti se on kaikkialla määritelty
morfismi, joten hypertasokimpun n:s potenssi on globaalisti generoi-
tu.

Esimerkki. Aikaisemmin käsittelemämme sileän projektiivisen käy-
rän upotus kolmiulotteiseen projektiiviseen avaruuteen liittyy tähän
yhteyteen. Olkoon X sileä käyrä avaruudessa Pn, missä n ≥ 4, ja
olkoon p ∈ Pn piste, joka ei kuulu käyrän X sekantti- eikä tangent-
tivaristoon. Valitsemalla n lineaarimuotoa s1, . . . , sn, joiden ainoa
yhteinen nollakohta on p, saamme rationaalikuvauksen

Pn ��� Pn−1

x �→ [s1(x) : · · · : sn(x)],

joka vastaa Pn:n hypertasokimpun lineaarista systeemiä {s1, . . . , sn}.
Rajoittumalla käyrälle X saadaan X:n kantapisteetön lineaarinen sys-
teemi, joka määrittelee morfismin

X −→ Pn−1

x �−→ [s1(x) : · · · : sn(x)].



138 X KUVAUKSIA PROJEKTIIVISEEN AVARUUTEEN

Toistamalla tätä menettelyä saadaan lopulta rationaalikuvaus Pn ���
P3, jonka määrää kantapisteetön X:n hypertasokimpun neljän globaa-
lin leikkauksen s0, s1, s2, s3 virittämä lineaarinen systeemi. Vastaava
kuvaus X → P3 on morfismi.

Määritelmä. Nollaleikkauksesta eroavan globaalin leikkauksen
nollakohtien joukkoa sanotaan suorakimpun divisoriksi.

Kun lokaali trivialisointi on kiinnitetty, niin suorakimpun leikkaus
voidaan samaistaa variston säännölliseen funktioon. Suorakimpun di-
visori on lokaali päädivisori — sen määrää lokaalisti yksi yhtälö —
ja siksi sillä on kodimensio yksi. Kahdella saman suorakimpun glo-
baalilla leikkauksella on yleensä eri nollajoukot, joten eri leikkaukset
määräävät eri divisorit.

Esimerkkejä. Projektiivisen avaruuden Pn hypertasokimpun glo-
baalit leikkaukset ovat lineaarimuodot a0x0+· · ·+anxn. Sen divisorit
ovat siis avaruuden Pn hypertasot.

Variston Pn hypertasokimpun neliön globaalit leikkaukset ovat ne-
liömuodot

∑
ij xixj ja divsorit siis näiden muotojen nollajoukot, jot-

ka ovat avaruuden Pn toisen asteen hyperpintoja. Tässä esimerkiksi
leikkaukseen x2

0 liittyvä divisori pitäisi tulkita ”kaksinkertaiseksi hy-
pertasoksi” 2H, missä H on yhtälön x0 = 0 määräämä hypertaso.

Tämä esimerkki antaa aiheen tulkita yleensäkin divisoria kerta-
luvuin varustettuna nollajoukkona. Tällaista objektia voimme esit-
tää muodollisena Z-lineaarikombinaationa jaottomista alivaristoista,
joilla on kodimensio yksi. Esimerkiksi käyvät variston Pn hyperta-
sokimpun neljännen potenssin globaalit leikkaukset, jotka ovat n+ 1
muutujan neljännen asteen polynomeja. Vastaavia divisoreita ovat
avaruuden Pn asteen 4 jaottomien hyperpintojen lisäksi vaikkapa tu-
lon F3x0 nollajoukko, missä F3 on jaoton kolmannen asteen polynomi.
Tämä nollajoukko on yhdiste F3:n määräämästä jaottomasta kolman-
nen asteen hyperpinnasta C ja x:n nollajoukosta, hypertasosta H —
voimme nimetä sen summaksi C + H. Vastaavasti leikkauksen x2

0x
2
1

nollajoukko on 2H+2H ′, missä H ja H ′ ovat x0:n ja x1:n määräämät
hypertasot.

Suorakimpun voi rekonstruoida isomorfismin tarkkuudella mistä
tahansa divisoristaan. Sanomme, että samaan suorakimppuun liitty-
vät divisorit ovat lineaarisesti ekvivalentit ja kutsumme suorakimpun
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divisorien joukkoa sen divisoriluokaksi eli Chernin luokaksi. Suora-
kimppujen teoria isomorfismin tarkkuudella ja divisorien teoria li-
neaarisen ekvivalenssin tarkkuudella ovat siis sama asia. Erityisen
tärkeä on variston X kanonisen suorakimpun Chernin luokka eli va-
riston kanoninen luokka.

Myös suorakimpuille, joilla ei ole nollasta eroavia globaaleja leik-
kauksia, on mahdollista määritellä yleistettyjä divisoreita, joita van-
hemmassa kirjallisuudessa sanotaan virtuaalisiksi divisoreiksi, tarkas-
telemalla ”rationaalisen leikkauksen nollakohtia ja napoja”. Esimer-
kiksi avaruuden Pn tautologinen kimppu on hypertasokimpun duaa-
li ja siksi tuntuu mielkkäältä sopia, että sen divisorit ovat muotoa
−H, missä H on hypertaso. Vaikka suorakimppujen ja divisorien pe-
rusteellinen ymmärtäminen edellyttää näitä tarkasteluja, emme jatka
tähän suuntaan.61

39. Erittäin runsaat suorakimput

Konstruoimme edellisessä luvussa suorakimpuista rationaalikuvauk-
sia algebrallisilta varistoilta projektiivisille avaruuksille. Erittäin run-
saista suorakimpuista saamme suorastaan upotuksia projektiiviseen
avaruuteen.

Määritelmä. Suorakimppu L → X on erittäin runsas62, jos sen
täydelliseen lineaariseen systeemiin |L| liittyvä rationaalikuvaus

X ��� Pn

on kaikkialla määritelty morfismi ja vieläpä varistoisomorfismi ku-
valleen eli upotus projektiiviseen avaruuteen.

Muistamme, että täydellisen lineaarisen systeemin |L| määräämä
rationaalikuvaus on kaikkialla määritelty morfismi tasan silloin, kun
suorakimppu L → X on globaalisti generoitu. Tällöinkään se ei yleen-
sä ole isomorfismi kuvalleen, ei edes injektio.

Suorakimpun L globaalien leikkausten kanta s0, . . . , sn määrää
projektiivisen variston X upotuksen projektiiviseen avaruuteen Pn.
Tässä upotuksessa leikkaukset si kuvautuvat koordinaattifunktioiksi

61[Sh], III § 1; [Ha], II § 6 ja 7.
62Engl. ”very ample”.



140 X KUVAUKSIA PROJEKTIIVISEEN AVARUUTEEN

xi, ja täten suorakimppu L kuvautuu X:n hypertasokimpuksi. Näin
voidaan mikä tahansa erittäin runsas suorakimppu tulkita hypetaso-
kimpuksi sopivaa upotusta käyttäen.

Esimerkki. Projektiivisen variston X hypertasokimpun potens-
sit OX(n) , n > 0 ovat erittäin runsaita, totesimmehan vastaavat
rationaalikuvaukset Veronesen kuvauksiksi, joiden tiedämme olevan
upotuksia.

Edellisen esimerkin nojalla erittäin runsaan suorakimpun jokainen
potenssikin on erittäin runsas. On kuitenkin olemassa suorakimppu-
ja, jotka eivät ole erittäin runsaita, vaikka jokin niiden potenssi on.
Tällaista suorakimppua sanomme runsaaksi.

Runsaalla suorakimpulla L on seuraava tärkeä ominaisuus: Jos M
on mikä tahansa suorakimppu, niin riittävän suurilla n suorakimppu
M ⊗ Ln on erittäin runsas. Miten suuri n sitten on riittävä? Tämä
kysymys on avoin ja tärkeä esimerkiksi luokitteluongelmiin liittyvien
adjungoitujen kimppujen ω⊗Ln osalta. Kiinnostavaa olisi myös löy-
tää n, joka kelpaisi variston X kaikille runsaille suorakimpuille L.

Avoin ongelma. Olkoon ω sileän projektiivisen variston X ka-
noninen suorakimppu. Onko olemassa luku N ∈ N siten, että suora-
kimppu ω ⊗ Ln on erittäin runsas kaikilla n > N ja kaikilla variston
X suorakimpuilla L? Mikä on pienin mahdollinen N?

Riemannin ja Rochin lauseen avulla voi osoittaa, että käyrille X
paras N on dimX + 2. Sama tiedetään kopleksiselle pinnalle X.
Fujitan otaksuma väittää, että sama pätee kaikille sileille varisotille
X.63

Kanoniseen suorakimppuun liittyvää rationaalikuvausta sanotaan
kanoniseksi kuvaukseksi. Olemme jo maininneet, että kanoninen
kimppu ja sen potenssit ovat projektiivisen variston X ainoat upotuk-
sesta riippumattomat suorakimput. Kaikki upotuksesta riippumat-
tomat morfismit X:ltä projektiiviseen avaruuteen määräytyvät siis
niistä. Kahta varistoa voi verrata toisiinsa kuvaamalla ne kanonisel-
la kuvauksella projektiiviseen avaruuteen ja vertaamalla kuvia. On
erityisen hyödyllistä tietää, onko kanoninen suorakimppu tai jokin
sen tietty potenssi erityisen runsas. Tätä hyödynnetään esimerkiksi
algebrallisten käyrien luokittelussa.

63[K4]
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Tarkastelkaamme lopuksi vielä sileää projektiivista käyrää eli Rie-
mannin pintaa X. Sen kanonisen suorakimpun ωX leikkaukset ovat
yksmuotoja. Hodgen teorian nojalla kanonisen kimpun globaalien
leikkausten avaruuden dimensio on

dim(ωX(X)) = genus(X) = g

ja kanoninen kuvaus on siis rationaalikuvaus

X ��� Pg−1.

Jos käyrän X genus on nolla, ei ωX :llä ole lainkaan nollasta eroavia
globaaleja leikkauksia. Tässä tilanteessa kanonista kuvausta ei ole
määritelty.

Kun genus on yksi, niin globaalien leikkausten avaruus on yksiulot-
teinen. Tällöin kanoninen kuvaus kutistaa käyränX yhdeksi pisteeksi.

Kun genus on kaksi tai suurempi, niin kanoninen kuvaus alkaa
käydä kiinnostavaksi. Osoittautuu, että tällöin kanoninen kimppu on
aina globaalisti generoitu64 ja kanoninen kuvaus

X → Pg−1

on siis kaikkialla määritelty varistomorfismi. Nyt on kaksi mahdolli-
suutta.

• Ensimmäisessä tapauksessa kanoninen suorakimppu on erit-
täin runsas, jolloin kanoninen kuvaus X → Pg−1 on upotus.

• Toisessa tapauksessa ωX ei ole erittäin runsas, eikä X → Pg−1

siis ole upotus. Tämä tilanne osoittautuu kuitenkin poikkeuk-
selliseksi, sillä tällöin kuvajoukko itse asiassa on isomorfiaa
vaille P1, ja kuvaus on geneerisesti 2–1, toisin sanoen äärellisen
monta ”haarautumiskohtaa” lukuunottamatta kuvajoukon jo-
kaisen pisteen alkukuva on kaksialkioinen. Itse kuvajoukko on
ns. hyperelliptinen käyrä. Tällaiset Riemannin pinnat muo-
dostavat ainoastaan 2g − 1–ulotteisen alivariston Riemannin
moduliavaruudessa Mg, joka puolestaan on 3g−3–ulotteinen.

64[Ha], IV § 5.
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Jokainen genuksen kaksi käyrä on hyperelliptinen, sillä kanoninen
kuvaus X −→ P1 ei selvästikään ole upotus.

Näin ollen genuksen g > 2 käyrä ei yleensä ole hyperelliptinen ja
sen kanoninen kimppu on siis erittäin runsas. Tällöin käyrä voidaan
upottaa kanonisesti projektiivisen avaruuteen niin, että hypertaso-
kimpusta tulee kanoninen kimppu.

Koska käyrän kanoninen upottaminen ei onnistu aina, pitää keksiä
muita luonnollisia tapoja sen upottamiseksi projektiiviseen avaruu-
teen. Osoittautuu, että genuksen g > 2 käyrän kanonisen kimpun
neliö on aina erittäin runsas.

Tämä tarjoaa luonnollisen mahdollisuuden upottaa tällainen ab-
strakti käyrä projektiiviseen avaruuteen. Vastaavasti voi hyödyn-
tää kanonisen kimpun korkeampiakin potensseja. Variston X k-
kanoninen upotus avaruuteen Pn on inkluusio X ⊂ Pn, jonka indusoi
kanonisen kimpun k:nnen potenssin täydellinen lineaarinen systeemi;
toisin sanoen X:n hypertasokimppu on ω⊗k. Jos nyt Y on toinen k-
kanonisesti avaruuteen Pn upotettu varisto, niin X ja Y ovat isomorfi-
sia täsmälleen silloin, kun ne ovat projektiivisesti ekvivalentteja. Tä-
män todistamiseksi riittää havaita, että käyrien isomorfismin täytyy
säilyttää k-muotojen vektoriavaruus. Jokainen isomorfismi X −→ Y
on siis projektiivinen ekvivalenssi eli avaruuden Pn koordinaatiston-
vaihto.

Tämän valossa saattaa ymmärtää, kuinka David Mumford konstruoi
luvussa 33 mainitsemamme kuuluisat moduliavaruutensa. Hahmotte-
lemme Mg:n konstruktion genuksen g ≥ 3 tapauksessa, jossa jokaisen
sileän käyrän kanonisen kimpun neliö on erittäin runsas. Klassisesta
Riemannin ja Rochin65 lauseesta seuraa, että kanonisen kimpun ne-
liön globaalien leikkausten avaruuden dimensio on 3g − 3. Genuksen
g ≥ 3 sileä käyrä voidaan siis upottaa avaruuteen P3g−4 ns. bikanoni-
sella kuvauksella.

Riemannin ja Rochin lauseen avulla voidaan myös osoittaa, että
tällaisen käyrän Hilbertin polynomi avaruudessa P3g−4 on P (n) =
(4g − 4)n − g + 1. Tästä syystä jokaista genuksen g sileää käyrää
edustaa piste siinä avaruuden P3g−4 Hilbertin skeemassa, joka vas-
taa polynomia P . Avaruudessa P3g−4 myös jokaisen sileän käyrän,
jonka Hilbertin polynomi on P , genus on g. Edelleen, koska käyrät

65[Ha], IV § 1.
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on upotettu bikanonisesti, mitkä tahansa kaksi niistä ovat isomor-
fisia täsmälleen ollessaan projektiiviseti ekvivalentteja. Avaruuden
P3g−4 automorfismiryhmä PGL(3g − 3) toimii Hilbertin skeemalla
kuvaamalla käyrää X vastaavan pisteen projektiivisesti ekvivalenttia
eli isomorfista vastaavaksi. Toisin sanoen genuksen g käyrien isomor-
fismiluokat voi tulkita ryhmän PGL(3g − 3) luonnollisen toiminnan
radoiksi bikanonisesti upotettujen genuksen g käyrien Hilbertin skee-
malla. Sileät genuksen g käyrät on näin parametrisoitu Hilbertin
skeeman tekijäjoukolla ryhmän PGL(3g − 3) vaikutuksen suhteen.
Mumford onnistui varustamaan tämän joukon algebrallisen variston
rakenteella. Tätä varten hän kehitti tavan määritellä tekijöitä al-
gebrallisessa geometriassa — geometrisen invarianttiteorian — jota
hän sitten sovelsi moduliavaruuksien Mg konstruointiin.

Itse asiassa bikanoninen upotus ei riitä tämän ohjelman läpivien-
tiin, vaan joudutaan käyttämään n–kanonisesti upotettuja käyriä,
missä n on hyvin suuri; muuten ideat ovat ssamantapaisia.

Tässä oli vain vihje siitä, miten suorakimput ja erityisesti kanoni-
nen suorakimppu voivat olla iloksi koetettaessa ymmärtää algebralli-
sia varistoja. Tätä kiehtovaa asiaa66 kannattaa opiskella.

66Ks. esimerkiksi [L], [H3]
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LIITE: LYHTEET JA ABSTRAKTIT

ALGEBRALLISET VARISTOT

Lyhteet

Määritelmä. Olkoon X topologinen avaruus. Merkitään avoi-
messa joukossa U ⊂ X määriteltyjen kompleksiarvoisten funktioiden
joukkoa F(U,C). Funktioiden pisteittäisin laskutoimituksin joukko
F(U,C) on C–algebra. Kompleksiarvoinen funktiolyhde R avaruu-
della X on sääntö, joka liittää jokaiseen avoimeen joukkoon U ⊂ X
alialgebran R(U) ⊂ F(U,C), jonka alkioita sanotaan lyhteen R leik-
kauksiksi eli sektioiksi joukossa U . Ollakseen lyhde tämän säännön
tulee sopia yhteen funktioiden rajoittuman oton ja liimaamisen kanssa
seuraavassa mielessä.

(1) Jos U1 ⊂ U2 ovat X:n avoimia osajoukkoja ja f ∈ R(U2), niin

f|U1

∈ R(U1),

ts. leikkauksen f rajoittuma avoimeen joukkoon on leikkaus.
(2) Jos U on avointen joukkojen {Uα}α∈A yhdiste ja jos f ∈

F(U,C) siten, että f|Uα

∈ R(Uα) kaikilla α, niin f ∈ R(U).

Jos funktiot f1 ∈ R(U1) ja f2 ∈ R(U2) yhtyvät joukkojen U1 ja U2

leikkauksessa, niin niistä liimaamalla saatu funktio f ∈ F(U1 ∪ U2),

f(x) =

{
f1(x), kun x ∈ U1

f2(x), kun x ∈ U2

on aksiooman (2) nojalla leikkaus yhdisteessä U1 ∪ U2. Sama pätee,
vaikka yhdistettäviä avoimia joukkoja Uα olisi usempia, jopa ääret-
tömän monta, kunhan funktiot fα yhtyvät joukkojen Uα parittaisissa
leikkauksissa.
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Periaatteessa samalla tavalla määritellään reaaliarvoinen tai yleen-
sä R–arvoinen funktiolyhde, missä R on rengas.

Esimerkkejä funktiolyhteistä.

• Kvasiprojektiivisen variston V säännölliset funktiot muodos-
tavat kompleksiarvoisen funktiolyhteen OV , joka liittää jokai-
seen Zariski–avoimeen joukkoon U ⊂ V siinä määriteltyjen
säännöllisten funktioiden C–algebran OV (U).

• Topologisen avaruuden X jatkuvat C–arvoiset funktiot muo-
dostavat kompleksiarvoisen funktiolyhteen CX .

• Sileän moniston M reaaliarvoiset C∞–funktiot muodostavat
reaaliarvoisen funktiolyhteen C∞

M .
• Riemannin pinnanM holomorfiset funktiot muodostavat komp-

leksiarvoisen funktiolyhteen.

Määritelmä. Kvasiprojektiivisen variston V säännöllisten funk-
tioiden muodostama lyhde OV on nimeltään V :n rakennelyhde.

Rakennelyhde OV määrää kvasiprojektiivisen variston V isomor-
fiaa vaille, eikä siihen aina tarvita edes kaikkea tietoa rakennelyh-
teestä. Esimerkiksi affiinin variston V tapauksessa tämä todistet-
tiin luvussa 17, kun osoitimme, että rakennelyhteen O(V ) globaa-
lien leikkausten algebra OV (V ) on V :n koordinaattirengas. Koor-
dinaattirengashan määrää affiinin variston isomorfian tarkkuudella.
Affiinin variston määräämiseen ei siis tarvita koko rakennelyhdettä,
vaan riittää tuntea sen globaalit leikkaukset. Yleisen kvasiprojektii-
visen variston tuntemiseksi riittää tuntea rakennelyhteen leikkaukset
jollakin affiinilla avoimella peitteellä, koska koko rakennelyhde mää-
räytyy näistä. Myös tämän liitteen loppupuolella määrittelemämme
abstrakti algebrallinen varisto määräytyy samaan tapaan osasta ra-
kennelyhdettä. Tässä on suuri ero differentiaaligeometriaan nähden:
esimerkiksi osittainen tieto sileiden funktioiden lyhteestä ei määrää
monistoa.

Jos U ⊂ X on avoin, niin funktiolyhteellä R on luonnollinen ra-
joittumalyhde R|U . Rajoittumalyhteen pohjana on topologinen alia-

varuus U ⊂ X ja leikkauksina avoimessa joukossa U ′ ⊂ U ovat alku-
peräisen lyhteen leikkaukset samassa joukossa, funktiot f ∈ R(U ′).
Merkintätapojensa samankaltaisuudesta huolimatta leikkausten al-
gebra R(U) ja rajoittumalyhde R|U ovat tietysti aivan eri asioita.
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Jos V on kvasiprojektiivisen variston X avoin joukko, niin V on itse-
kin kvasiprojektiivinen varisto, ja sen rakennelyhde OV on rajoittu-
malyhde OX |V .

Funktiolyhde on esimerkki ns. rengasavaruudesta.

Määritelmä. Topologisen avaruuden X rengaslyhde R liittää jo-
kaiseen avoimeen joukkoon U ⊂ X renkaan R(U) siten, että seuraavat
aksioomat pätevät:

(1) Avoimiin joukkoihin U1 ⊂ U2 ⊂ X liittyy rengashomomor-
fismi R(U2) → R(U1), jota sanotaan rajoittumakuvaukseksi
U2:lta U1:lle. Alkion f ∈ R(U2) kuvaa sanotaan sen rajoittu-
maksi f|U1

.

(2) Avoimille joukoille U1 ⊂ U2 ⊂ U3 rajoittumakuvaus R(U3) →
R(U1) on rajoittumakuvausten yhdistetty kuvaus R(U3) →
R(U2) → R(U1).

(3) Jos U ⊂ X on yhdiste avoimista joukoista {Uα}α∈A, ja jos
{gα}α∈A on kokoelma alkioita gα ∈ R(Uα) siten, että kaikilla
indekseillä α, β pätee

gα|Uα ∩ Uβ

= gβ |Uα ∩ Uβ

,

niin on olemassa tasan yksi g ∈ R(U), jolle kaikilla α pätee
g|Uα

= gα.

Rengaslyhteellä varustettua topologista avaruutta (X,R) sanomme
rengasavaruudeksi.

Rengaslyhteen muodostavien abstraktien renkaiden R(U) alkiot
eivät välttämättä ole joukossa U ⊂ X määriteltyjä funktioita, kuten
funktiolyhteen tapauksessa on asian laita. Rajoittumakuvauskaan ei
siis ole kirjaimellisesti rajoittuman ottoa.

Kuitenkin lyhteen aksioomat on valittu funktiolyhteitä mukaillen
ja usein on vaaratonta ja hyödyllistä ajatella lyhteen koostuvan ”leik-
kauksista”. Määritelmän kolmas aksiooma, lyhdeaksiooma, takaa ni-
menomaan, että R(U):n alkiot käyttäytyvät kuten funktiot — ne
määräytyvät yksikäsitteisesti arvoistaan avoimessa peitteessä.

Rengaslyhteen tapaan voi helposti määritellä myös vaikkapa ryh-
mälyhteen tai joukkolyhteen — itse asiassa lyhteen missä tahan-
sa kategoriassa — korvaamalla määritelmästä sana ”rengas” sanalla
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”ryhmä” tai ”joukko”. Erityisesti voimme määritellä C–algebralyh-
teen. Käsittelemämme funktiolyhteet, erityisesti variston rakennelyh-
de, ovatkin C–algebralyhteitä.

Samalla topologisella avaruudella X voi tietenkin määritellä usei-
ta eri rengas- tai algebralyhteitä. Esimerkiksi avaruudessa Cn on
jatkuvien funktioiden lyhde C, mutta myös holomorfisten funktioiden
lyhde H. Samassa avaruudessa määriteltyjä rengaslyhteitä voi kuvata
toisilleen seuraavassa mielessä.

Määritelmä. Olkoot R ja S rengaslyhteitä avaruudessa X. Ren-
gaslyhdemorfismi

G : R → S

muodostuu rengashomomorfismeista

G(U) : R(U) → S(U)

jokaisessa avoimessa joukossa U ⊂ X siten, että kaikille U1 ⊂ U2

seuraava kaavio kommutoi:

R(U2)
G(U2)−−−−→ S(U2)� �

R(U1)
G(U1)−−−−→ S(U1),

missä pystysuorat nuolet ovat rajoittumakuvauksia. C-algebralyhtei-
den morfismilta vaaditaan luonnollisesti lisäksi, että se säilyttää C–
algebrarakenteen, ts. jokaisen kuvauksen

G(U) : R(U) → S(U)

on oltava C–lineaarinen.

Kahdessa eri topologisessa avaruudessa määriteltyjen lyhteiden vä-
lille ei voi määritellä morfismia näin. Jos kuitenkin on annettu jatku-
va kuvaus X → Y , niin on mahdollista siirtää X:n rengaslyhde Y :n
rengaslyhteeksi seuraavasti:
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Määritelmä. Olkoon R rengaslyhde topologisessa avaruudessa
X ja Y topologinen avaruus sekä F : X → Y jatkuva kuvaus. Lyh-
teen R pushforward F∗R on Y :n rengaslyhde, joka määritellään aset-
tamalla

F∗R(U) = R(F−1(U))

jokaisella avoimella joukolla U ⊂ Y .

Määritelmä. Rengasavaruuksien morfismi (X,OX) → (Y,OY )
on pari (F, F#) joka muodostuu jatkuvasta kuvauksesta F : X → Y
ja rengaslyhdemorfismista F# : OY → F∗OX . Rengasavaruuksien
morfismi (F, F#) : (X,RX) → (Y,RY ) on isomorfismi, jos sillä on
käänteismorfismi, tarkemmin sanoen jos on olemassa rengasavaruuk-
sien morfismi

(Y,RY )
(G,G#)→ (X,RX)

siten, että F ◦G ja G ◦ F ovat identtisiä kuvauksia sekä G# ◦ F# ja
F# ◦G# ovat lyhteiden identtisiä morfismeja.

Esimerkki. Olkoon F : V → W kvasiprojektiivisten algebrallis-
ten varistojen morfismi. Silloin voimme luonnollisella tavalla määri-
tellä rengasavaruuksien morfismin

(V,OV ) → (W,OW ),

missä OV ja OW ovat säännöllisten funktioiden lyhteet avaruuksissa
V ja W . Kuvaus F on jatkuva, ja rengaslyhteiden välinen kuvaus
määritellään pullbackina:

OW (U) → OV (F−1(U))

g �→ F#(g) = g ◦ F

jokaiselle avoimelle U ⊂ W .

Esimerkki. Edellinen esimerkki yleistyy. Olkoon FX kaikkien
kompleksiarvoisten funktioiden lyhde topologisessa avaruudessa X ja
F : X → Y jatkuva kuvaus. Rengasavaruuksien (X,FX) ja (Y,FY )
välille voimme pullbackin avulla muodostaa morfismin asettamalla

FY (U) → FX(F−1(U))

g �→ F#(g) = g ◦ F.
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Edelleen, jos avaruuksilla X ja Y on määritelty funktiolyhteet RX ja
RY , niin pullback antaa niiden välisen rengasavaruuksien morfismin,
kunhan jokaisen leikkauksen f ∈ RY (U) pullback on leikkaus: f ◦F ∈
RX(F−1(U)).

Vastaava pätee tietysti reaaliarvoisille funktiolyhteille. Hyvä esi-
merkki saadaan kahden sileän moniston välisestä C∞–kuvauksesta
F : X → Y , joka määrää rengasavaruusmorfismin

C∞
Y (U) → C∞

X (F−1(U))

g �→ F#(g) = g ◦ F.

Yhteistä näille funktiolyhteiden välisille luonnollisille rengasava-
ruusmorfismeille on pullbackin käyttäminen. Yleinen määritelmäm-
me sallii muitakin morfismeja kuin tämäntyyppisiä, mutta tässä kir-
jassa muita ei käsitellä. Yleistä määritelmää tarvitaan kuitenkin skee-
man käsitteen yhteydessä.67

Harjoitustehtäviä.

(1) Näytä, että jokainen funktiolyhde on rengaslyhde.
(2) Todista, että jos R on rengaslyhde avaruudessa X, niin F∗R

on rengaslyhde avaruudessa Y .

Abstraktit algebralliset varistot

Abstrakti algebrallinen varisto, lyhyesti varisto, on periaatteessa
topologinen avaruus, jolla on avoin peite, jonka palat ovat homeomor-
fisia joidenkin affiinien algebrallisten varistojen kanssa — mahdolli-
sesti eriulotteisissa avaruuksissa An — liimattuina yhteen kartanvaih-
tokuvauksin, jotka ovat affiinien algebrallisten varistojen morfismeja.
Helpoin tapa sanoa tämä täsmällisesti on käyttää affiinin variston
säännöllisten funktioiden lyhdettä.

Määritelmä. Abstrakti algebrallinen varisto on topologinen ava-
ruus V varustettuna C–algebralyhteellä OV , joka toteuttaa ehdon:
on olemassa avoin peite

V =
⋃

Uλ,

67[Ha], II.
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jossa jokainen peiteympäristö (Uλ,OV |Uλ

) on rengasavaruutena iso-

morfinen jonkin affiinin algebrallisen variston (Wλ,OWλ
) kanssa. Täs-

sä OWλ
on Wλ:n rakennelyhde.

Tarkemmin sanoen jokaiselta Uλ on homeomorfismi Hλ : Uλ →
Wλ affiinille varistolle Wλ siten, että pullback-kuvaus H#

λ indusoi
kompleksiarvoisten funktiolyhteiden isomorfismin

H#
λ : OWλ

→ Hλ∗OUλ
.

Siis jokaiselle avoimelle joukolle U ⊂ Wλ kuvaus

H#
λ : OWλ

(U) → Hλ∗OUλ
(U) = OUλ

(H−1(U))

g �→ g ◦Hλ

on C–algebraisomorfismi.

Lyhdettä OV sanotaan variston V rakennelyhteeksi ja sen leikkauk-
sia säännöllisiksi funktioiksi varistolla V .

Abstraktin algebrallisen variston määritelmä on periaatteessa sa-
manlainen kuin abstraktien geometristen objektien määritelmät muis-
sa kategorioissa. Esimerkiksi sileä monisto voidaan määritellä rengas-
avaruutena (M, C∞), jolla on sellainen avoin peite M =

⋃
Uλ, että

jokainen (Uλ, C∞
|Uλ

) on isomorfinen rengasavaruuden (B, C∞
B ) kanssa,

missä B on euklidisen avaruuden Rn avoin pallo ja C∞
B siinä mää-

riteltyjen sileiden funktioiden lyhde. Myös kompleksinen monisto on
määriteltävissä rengasavaruutena (M,H). Tällä kertaa vaaditaan, et-
tä on olemassa avoin peite M =

⋃
Uλ siten, että jokainen (Uλ,H|Uλ

)

on isomorfinen avaruuden Cn avoimessa pallossa määriteltyjen holo-
morfisten funktioiden lyhteen (B,HB) kanssa.

Abstraktien varistojen morfismi (V,OV ) → (W,OW ) on yksinker-
taisesti vastaavien rengasavaruuksien välinen morfismi. Varistoiso-
morfismi määritellään ilmeisellä tavalla.

Kvasiprojektiiviset varistot ovat abstrakteja algebrallisia varistoja.
Kvasiprojektiivisten varistojen luokka on hyvin suuri ja useimmat al-
gebralliset geometrikot tutkivatkin niitä. Kuitenkin tutkittaessa kva-
siprojektiivisia tai jopa projektiivisia tai affiineja varistoja törmätään
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luonnostaan joihinkin abstrakteihin algebrallisiin varistoihin. Esimer-
kiksi luvussa 33 mainittu genuksen g projektiivisten käyrien modu-
liavaruus Mg on abstrakti algebrallinen varisto. Yleensä on tärkeää
koettaa todistaa, että abstraktisti määritelty varisto onkin tosiasias-
sa kvasiprojektiivinen, sillä on paljon helpompaa saada kunnon ote
kvasiprojektiivisesta kuin abstraktista varistosta.

Yleensä abstraktin algebrallisen variston määritelmään lisätään
vielä yksi ehto, jota sanotaan separoituneisuudeksi. Separoituneisuus
merkitsee tutkimassamme kompleksikertoimisessa tapauksessa yksin-
kertaisesti sitä, että V on Hausdorff-avaruus metrisessä topologiassa.
Muiden kuntien pohjalta määritellylle varistolle separoituneisuuden
määritelmä on teknisempi.68 Kaikki kvasiprojektiiviset varistot ovat
separoituneita. Esimerkkinä separoitumattomasta varistosta on kak-
sinkertaisella origolla varustettu suora eli ”mulkosilmäinen suora”, ts.
kaksi kopiota suorasta A1 samaistettuina muissa pisteissä paitsi ori-
gossa.

Skeema on abstraktin algebrallisen variston luonnollinen yleistys.
Skeemakin määritellään rengasavaruudeksi, mutta peitteen avoimet
joukot varustetaan renkaan spektrin Spec(Rλ) eikä affiinin algebral-
lisen variston rakenteella. Spektriä käsittelevässä luvussa 8 olemme
nähneet, että äärellisesti generoidun redusoidun C–algebran spekt-
ri — tai ainakin sen suljettujen pisteiden joukko — voidaan sa-
maistaa affiiniin algebrallisen varistoon. Siksi skeema, jossa jokai-
nen säie Rλ on äärellisesti generoitu redusoitu C–algebra, on pe-
riaatteessa varisto. Luopumalla näistä rengasta koskevista vaatimuk-
sista, esimerkiksi sallimalla nilpotentteja alkioita tai tinkimällä C–
algebrarakenteesta, saamme yleisempiä skeemoja. Skeeman rakenne-
lyhde on helppo määritellä vaiheittain. Affiinilla skeemalla Spec(Rλ)

on olemassa luonnollinen rengaslyhde R̃λ, jonka määritelmään em-
me puutu. Tämä rengaslyhde siirtyy skeemalle, kun vaadimme, että
jokainen (Uλ,OX |Uλ

) on rengasavaruutena isomorfinen jonkin ren-

gaslyhteen (Spec(Rλ), R̃λ) kanssa.

68[Ha], II § 4.
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kierevä kuutioparabeli, 13, 49, 70,
82

kimppu,

adjungoitu, 140

hypertaso-, 131

kanoninen, 134

kotangentti-, 133

pullback-, 127

suora-, 126

tangentti-, 96, 133

tautologinen suora-, 130

triviaali suora-, 129

vektori-, 125

kodimensio, 16

koordinaatistonvaihto, 53

koordinaattirengas,

affiinin kvasiprojektiivisen varis-
ton, 60

affiinin variston, 26

projektiivisen variston homogee-
ninen, 45

kotangenttikimppu, 133

kvasiprojektiivinen varisto, 58

leikkaus,

lyhteen, 144

globaali, 129

nolla-, 126

vektorikimpun, 127

leikkausten lyhde, 128

lineaarinen

alivaristo, projektiivisen avaruu-
den, 77

systeemi, 134

varisto, 11

lokaali trivialisointi, 126

lyhde,

funktio-, 145

ideaali-, 114

koherentti, 129

leikkausten, 128

moduli-, 128

rajoittuma-, 145

rakenne-, 67

rengas-, 146

maksimaalispektri, 36

metrinen topologia,

affiinin avaruuden, 15

projektiivisen avaruuden, 39

minimaalinan malli, 119

moduliavaruus, 118

modulilyhde, 128

morfismi,

abstraktien varistojen, 150

affiinien varistojen, 28

birationaalinen, 103

C–algebralyhde-, 147

kvasiprojektiivisten varistojen, 58

projektiivinen, 102

projektiivisten varistojen, 50

rengasavaruuksien, 148



HAKEMISTO 157

rengaslyhde-, 147

nilpotentti, 19

nollaleikkaus, 126

Noetherin rengas, 19

osittaisderivaatta, 90
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erittäin runsas, 139

globaalisti generoitu, 136

kanoninen, 134

kantapisteetön, 136

runsas, 140

tautologinen, 130

triviaali, 129
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