Listamedian ongelma
Leo Pohjoinen-Öljyäjä
Listamediaa vaivanneeseen kysymykseen kaivataan vastauksia, joten pyydämme lukijoilta seuraavan ongleman ratkaisemiseen apua. Alkuperäinen ongelma on Listamedian kärkikielilinguistien mukaan 1950-luvun
Iso-Britannian suunnalta [1] ja se kävi ajankohtaiseksi, kun Listamedian serveri alkoi savuttaa kun se tajusi differentiaaliformien eksistentaalikriisit. Tämä tapahtui, kun aloimme laskemaan Listamedian pankkitilin saldoa.
Alkuperäinen teksti on italoituna, Listamedian tutkijoiden kommentit normaalisti kirjoitettuna virke virkkeeltä,
koska teksti on hieman sekavaa niellä kokonaisina paloina. Haluatko 1000 euroa? Todista seuraava:
Projektiivisella ei-singulaarisella algebrallisella varieteetillä yli C:n, jokainen Hodge-luokka on
rationaalinen lineaarikombinaatio luokan cl(Z) algebrallisten syklien. [2]
⇒ Tästä myös suoraan seuraa, että Halg on suurin sub-Hodge struktuuri tyypin H p−1 (X) tyypin {(p −
1, p), (p, p − 1)}[2]s.3 .
Täähän on siis totta, ei anneta mitään säälitonneja jostain ”tein tämmösen K3-pinnan minkä transendenttisella
lattiisilla on itsensä kanssa isorfismi yli Q:n, joiden kuppitulot säilyvät. HUUTISTA HODGEN PSYKOOSEILLE!”

Pöytä sisälmysten
s. 1: olet täällä
s. 2: alkuperäinen ongelma in inglish
s. 3-11: ongelman selitys selko-suomeksi Listamedian kärkikompleksianalyytikoilta
s. 12: lähteet
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0.1

Alkuperäinen ongelma

We recall that a pseudo complex structure on a C ∞ -manifold X of dimension 2N is a C-module structure on
the tangent bundle TX . Such a module structure induces an action of the group C∗ on TX , with λ ∈ C∗ acting
by multiplication by λ. By transport of structures, the group C∗ acts also on each exterior power ∧n TX , as well
as complexified dual Ωn := Hom(∧n TX , C). For p+q=n, a (p,q)-form is a section of Ω on which λ ∈ C∗ acts
(−q)

. From now on, we assume XPcomplex analytic. A (p, q)-form is then a form
by multiplication by λ−p λ
which, in local holomorphic coordinates, can be written as
ai1 ,...,ip ,j 1 ...iq dzi1 ∧ ... ∧ dzip ∧ dzj1 ∧ ... ∧ dzjq .
and the decomposition Ωn = ⊕Ωp,q induces a decomposition d = d0 + d00 of the exterior differential, with d0
(resp. d00 ) of degree (1,0) (resp. 0,1) If X is compact and admits a Kähler metric, for instance if X is a
projective non-singular algebraic variety, this action of C∗ on forms induces an action on cohomology. More
precisely, H n (X, C) is the space of closed n-forms modulo exact forms, and if we define H p,q to be the space
of closed (p, q)-forms modulo the d0 d00 of (p − 1, q − 1)-forms, the natural map ⊕ H p,q → H n (X, C) is an
p+q=n

isomorphism. If we choose Kähler structure on X, one can give the one can give the following interpretation to
the decomposition (1) of H n (X, C): the action of C∗ on forms commutes with the Laplace operator, hence induces
∼
an action of C∗ on the space H of harmonic n-forms. We have Hn −→ H n (X, C) and H p,q identifies with the
space of harmonic (p,q)-forms. When X moves in a holomorphic family, the Hodge filtration F p := ⊗ H a,n−a
a≥p

of H n (X, C) is better behaved than Hodge decomposition. Locally on the parameter space T, H n (Xt , C) is
independent of t ∈ T and the Hodge filtration can be viewed as variable filtration F(t) of fixed vector space. It
varies holomorphically with t, and obeys Griffiths transversality: at first order around to ∈ T, F p (t) remains
in F p−1 (t0 ). So far, we have computed cohomology using C ∞ forms. We could as well have used forms with
generalized functions coefficients, that is, currents. The resulting groups H n (X, C) and H p,q are the same. If Z
is a closed analytic subspace of X, a class cl(Z) of complex codimension p, is an integral cycle and, by Poincare
duality, defines a class cl(Z) in H 2p (X, Z). The integration current on Z is a closed (p,p)-form with generalized
function coefficients, representing the image of cl(Z) in H 2p (X, C). The class cl(Z) in H 2p (X, Z) is hence of
type (p,p) in the sense that its image in H 2p (X, C) is. Rational (p,p)-classes are called Hodge classes. They
form the group H 2p (X, Q) ∩ H p,p (X) = H 2p (X, Q) ∩ F p ⊂ H 2p (X, C). Hodge posed the: Hodge Conjecture: On
a projective non-singular algebraic variety over C, any Hodge class is a rational linear combination of classes
cl(Z) of algebraic cycles. [2]
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0.2

Ongelma Listamedian selitettämänä

0.2.1
”We recall that a pseudo complex structure on a C ∞ -manifold X of dimension 2N is a C-module structure on
the tangent bundle TX .”
Monisto X Topologinen Hausdroff-avaruus (ekvivalentisti T2 -avaruus) numeroituvalla kannalla, joka on lokaalisti homeomorfinen Rn kanssa. Esim. S 2 = {x ∈ R3 : ||x|| = r} tai ylipäätänsä S n tai Rn . Formaalisti:
1. Avaruus on Hausdroff
2. Avaruudella on numeroituva kanta
3. ∀p ∈ X, on olemassa avoin ympäristö U ⊂ X, niin, että U on homeomorfinen avoimeen osajoukkoon V
∈ Rn .
Struktuuri Algebrallinen struktuuri eli joukko, jonka operaation ja alkioiden generoima asia on struktuuri.
Esim, lattiisit, renkaat, kunnat, monoidit ovat struktuureja.
Pseudo-kompleksinen struktuuri? Pseudotieteellistä paskaa? ⇒ tangenttikimpulla on kompleksinen
moduulistruktuuri.
Kompleksimoduulistruktuuri Kun esim. kuntaan Q tai kuntaan R tai mielivaltaiseen kuntaan F isketään
vektorien joukko V, joka toteuttaa liitännäisyydet, vaihdannaisuudet, nollavektorit jne lineaarialgebran perusjutut saadaan vektoriavaruus. Vektoriavaruus on kriittisesti vaihdannainen eli abelialainen. Unohda kaikki mitä
sanoin kunnista ja tehdäänkin tää renkaalle skaalareilla. Tämä on moduulistruktuuri. Kompleksisuus seuraa
C-renkaasta tässä tapauksessa.
C ∞ -monisto Äärettömästi differoituva monisto a.k.a sileä monisto. Monisto, jonka kartaston koordinaattimuutokset on sileitä. Näiden takia (pääasiasissa Riemannin monistojen) meillä on kivoja juttuja kuten yleinen
suhteellisuusteoria. Täyttää em. 3 ”moniston aksioomaa” sekä nämä:
4. C k -monistossa kaikki translaatiot ovat differoituvia (k-kertaa differoituva monisto)
5. Kaikki traslaatiokuvaukset ovat sileitä, eli k = ∞.
Näistä päästäänkin Riemannin monistojen määritelmään; Riemannin monistolla M; g : Tp M × Tp M → R:
1. Kuvaus g on sileä kuvauksena tangenttimonistolla TM.
2. Kuvaus on bilineaarinen:
g(aX + bY, cZ + dW ) = acg(X, Z) + bcg(Y, Z) + adg(X, W ) + bdf (Y W ), ∀X, Y, Z, W ∈ Tp M

(1)

3. Kuvaus on positiivisesti definiitti:
g(X, X) ≥ 0, ∀X ∈ Tp M ∧ g(X, X) = 0 → X = 0

(2)

g(X, Y ) = g(Y, X), ∀X, Y ∈ Tp M

(3)

4. Kuvaus on symmetrinen:
Riemannin monistoissa on gp sisätulo tangenttiavaruudella Tp M . Differoituvilla vektorikentillä X ja Y, p →
qp (X(p), Y (p)) on sileä funktio.
Sympleksinen monisto on monisto, joka täyttää aksioomat edeltä, mutta poikkeaa (sanotaanko ”differoituu”)
kriittisesti:
ω(X, Y ) = −ω(Y, X), ∀X, Y ∈ Tp M
(4)
1. Kuvaus ei ole lineaarinen
Näitä tarvitaan koska sileän moniston tangenttiavaruudet ovat sympleksisiä.
Kimppu = vektorikimppu. Avaruuteen liitetty konstruktio, jossa jokaiseen pisteeseen isketään bätäng! vektorit kiinni. Vähän niinkuin kukkakimppu.
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TX Tangenttivektorikimppu Läjä vektoreita, jotka ovat sileässä tangenttiavaruudessa TX (implisiittisesti).
Huomioi, että koska monisto X on sileä, tangenttimonisto TX on sympleksinen.
C Kompleksitaso Määritelty reaalilukujen kunnan laajennuksena. C = {a+ib|a, b ∈ R, i2 = −1}. Kriittisesti
on algebrallisesti suljettu kunta.
Miksi dimensio 2N?

Koska kompleksinen. Iso kirjain, koska n-formit ja yleisen sekavuuden lievä vähentäminen.

0.2.2
”Such a module structure induces an action of the group C∗ on TX , with λ ∈ C∗ acting by multiplication by λ.”
C∗ Laajennettu kompleksitaso = ”Riemannin pallo” = C ∪ {∞}. Kuvittele kaunis niitty, minkä reunat
generoi funktio f : C → C, f (z) = z1 . Lähestyt auringonlaskua eli pistettä 0 ja tajuat, että tämä niityn
keskellä oleva polku jatkuu loputtomiin, joten kolumbustyyliin toteat että olet pisteessä ∞. Tässä pisteessä
ja avaruudessa myös kaikki suorat leikkaavat, eli myös yhdensuuntaiset leikkaavat pisteessä ∞. Kuvaukset on
mielenkiitoisia Riemannin pallossa [3]s.1 .
Äksiöniä: Tangenttivektoriläjän moduulistruktuuri mahdollistaa operaation ryhmässä C∗ , neutraalialkioineen, käänteisalkioineen, liitännäisyyksineen ja olettaen, että jokaisen operaation jälkeen saatu alkio on myös
joukossa C∗ .
λ HL3 konfirmoitu? Ei vaan tämä on vain joku mielivaltainen skaalari, joka kuuluu laajennetun kompleksitason muodostaviin pisteisiin. λ toimii em. ryhmässä kertolaskuoperaation avulla.

0.2.3
”By transport of structures, the group C∗ acts also on each exterior power ∧n TX , as well as complexified dual
Ωn := Hom(∧n TX , C).”
Struktuurien transportaatio Ulkoisessa algebrassa ei välttämättä ole riittävän hyvää struktuuria itsessään,
joten pöllitään tämmönen struktuuri tästä, että voidaan leikkiä. Otetaan siis ryhmäteoreettinen hyöty ja
applikoidaan ulkoisiin potensseihin.
∧- tulo Ulkoisen algebran tulo. Määritellään ensin differentiaalioperaattorit(/formit). Intuitiivinen esimerkki
k-formista; Integroidaan määrällä k muuttujia mielivaltaista integroituvaa funktiota f : R → R tyyliin;
Z
f (x1 , x2 , ...xk )dx1 , dx2 , ...dxk
(5)
Tässä siis ekvivalentisti k on differentiaaliformin aste. Jos on kaksi differentiaalioperaattoria a ja b, joilla on
asteet p ja q, ulkoisen algebran tulo on
a ∧ b = (−1)pq a ∧ b
(6)
Formaalisti differentiaali k-formi määritellään jotennii näin: Olkoon Alt(Rn ) vektoriavaruus, jolla on kanta:
σ = σ(1) ∧ ... ∧ σ (k)

(7)

Missä ∧ on ulkoisen algebran tulo. Tämän lisäksi oletetaan, että U ⊂ Rn on avoin joukko. k-formi on C ∞ luokan funktio U → Altk (Rn ).[4]s.25 Kompleksistruktuuri on pöllitty tätä varten, että saadaan lisää leikkikaluja,
edellämainitusta λ toimii skaalarina.
Avaruudet Ωn Kompleksistruktuurimme vaikuttaa ulkoisen potenssin lisäksi kaikkien k-formien vektoriavaruuteen Ωn := Hom(∧n TX , C), missä C= kompleksitaso, TX = tangenttivektorikimpppu ja ∧n on ulkoinen
tulo, kaikki ennaltä määrättyjä. Mitäs toi Hom sitten? No se on kaikkien homomorfismien joukko kahden
moduulin välillä, tässä tapauksessa kompleksimoduulin ja tangenttivektorikimpun ulkoisten tulojen kombinaatioiden välillä. Dualiteetillä referoidaan näiden kahden struktuurin väliseen homomorfismiin.
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0.2.4
”For p+q=n, a (p,q)-form is a section of Ω on which λ ∈ C∗ acts by multiplication by λ−p λ

(−q)

.”

Höpötystä n, p ja q formeista p ja q formien summaamalla saadaan n-formi. Kelatkaa, että Ω on vektoriavaruus. (p, q)-formi määritellään tässä tämän vektoriavaruuden sektiona, joka toteuttaa tulon skaalareilla
λ−p λ

(−q)

. Havainnollisena käytännön esimerkkinä 1-formi on kotangenttikimpun sektio monistossa X.

(−q)

(−q)

mistä toi helevetin viiva tulee tohon toiseen? λ
on λp :n kompleksikonjurgaatti eli liittoluku
λp λ
∗
eli peilikuva reaaliakselin suhteen, koska λ ∈ C . Ei ole mikään tex-vamma siis. Tulohommat on saman asian
toistamista uusilla palasilla.

0.2.5
”From now on, we assume XP
complex analytic. A (p, q)-form is then a form which, in local holomorphic
coordinates, can be written as
ai1 ,...,ip ,j 1 ...iq dzi1 ∧ ... ∧ dzip ∧ dzj1 ∧ ... ∧ dzjq .”
Kompleksianalyyttinen X muistetaan, että X on sileä kompleksinen monisto. Tässä oletetaan/esitetään,
että tällä monistolla on myös propertiteetti, että atlaksen (kartaston) translaatiokuvaukset (funktiot) kahden
kartan välillä ovat holomorfisia. Kompleksianalyyttinen monisto on ekvivalentti steitmentti kuin ”holomorfinen”
monisto. Olkoon funktio f tämmönen. Sitten oletusten f : C → C, , δ ∈ R, x, X ∈ C avulla seuraa, että:
f 0 (x) = lim

x→X

f (x) − f (X)
x−X

(8)

∀ > 0 : ∃δ > 0, niin, että 0 < |x − X| < δ tapahtuu näin:
|

f (x) − f (X)
− D| < 
x−X

(9)

⇒ nää on differoituvia. Muistetaan kompleksianalyysistä, että nämä funktiot siis täyttävät esim. CauchyRiemannin ekuaationit:
∂u
∂v
=
(10)
∂x
∂y
∂u
∂v
=−
∂y
∂x

(11)

Eli ne ovat differoituvia (mielenkiintoisesti C ∞ vrt. plebeji f : R → R funktioiden differoituvuus). Btw
tangenttivektoriläjät on myös siis kompleksianalyyttisiä.
P

ai1 ,...,ip ,j 1 ...iq dzi1 ∧ ... ∧ dzip ∧ dzj1 ∧ ... ∧ dzjq ??? Eli siis p-q formi voidaan kirjoittaa lokaaleissa holomorfisissa koordinaateissa summana noin. Huomioi globaalin ja lokaalin topologian ero, ihmiskunta I(⊕, ⊗) luuli
miljardeja vuosia, että maa on litteä, kunnes tajuttiin, että vaikka lokaali topologia vaikuttaa olevan homeomorfinen R2 ja C kanssa, globaali topologia onkin jotain pyöreämpää.

0.2.6
”and the decomposition Ωn = ⊕Ωp,q induces a decomposition d = d0 + d00 of the exterior differential, with d0
(resp. d00 ) of degree (1,0) (resp. 0,1)”
Hodge-teorian kulmakivi: Hodgen dekompositio
Hodge dekompositioon.

Tässä päästään jo itse Hodge-teorian kimppuun, eli

Lemma 1 Laplacialainen ∆ on reaaliarvoinen elliptinen operaattori, koska kompleksisen vektoriavaruuden
sisätulon lineaarikuvaus ∆ → ∆ on mainosjointti on ∆ itse. Rn :ssä määritellään gradientin divergenssinä.
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Lemma 2 L2 -metriikan määritelmä; olkoon S kaikkien reaaliarvoisten funktioiden joukko, jotka ovat jatkuvia välillä [a...b]. Reaaliarvoisella funktiolla a : S × S → R:
Z b
∀f, g ∈ S : d(f, g) = ( (f (t) − g(t))2 dt)1/2

(12)

a

a on L2 -metriikka suljetulla välillä [a...b].
Lemma 3 Hodgen teoreema sen sanoi: Suljetulla Riemannin monistolla M, jossa L2 antaa kohtisuoran
suoran summan dekomposition:
k
Ωk (M ) ∼
(M )
(13)
= imdk−1 ⊕ imδk+1 ⊕ H∆
Eli dimensio on äärellinen. Yksinkertaisemmilla merkinnöillä itse Hodgen dekompositio on kolmeen eri komponenttiin jakaminen:
ω = dα + δβ + γ
(14)
Hodgen lause sanoo, että kaikki differentiaaliformit (ω) voidaan purkaa näin nätisti eksaktiin (dα), koeksaktiin
(δβ) ja harmoniseen formiin (γ). Lisäksi implikoi, että dimensio on äärellinen:
k
dimR H∆
(M ) < ∞

(15)

Konkluusio Lemmojen 1-3 perusteella sekä yleisesti Hodgen teoreeman avulla; kompleksisella monistollamme X differentiaalin d voi kirjoittaa näin; ∂ + ∂. Olkoon ∂ tyypin (1,0) operaattori ja ∂ tyypin (0,1)
formi. Saadaan relaatio ∂∂ + ∂∂ = d2 = 0. Hodgen teoreeman ja dekomposition takia meillä on harmoninen
differentiaali (koska ∆α = 0).
1+1 Roihuvuori pommit tippuu

p+q=n, dd = d2 = 0.

0.2.7
If X is compact and admits a Kähler metric, for instance if X is a projective non-singular algebraic variety, this
action of C∗ on forms induces an action on cohomology.
X on kompakti jokaisella avoimella peitteellä U on äärellinen osajoukko Y, joka peittää X:n.
Kählerin metriikka Jokaisen pisteen p lähellä on holomorfiset koordinaatit:
zk = kk + iyk

(16)

Niin, että metriikka saa muodon
g=

X

dxk ⊗ dxk + dyk ⊗ dyk + O(|z|2 )

(17)

Missä ⊗ on vektoriavaruuden tensoritulo. TOIM HUOM Hodgen struktuuri riippuu ainoastaan kompleksista
X:n struktuurista, EI Kählerin metriikasta, vaikka sitä käytetään apuna sen määrittelemiseen!
Projektiivinen ei-singulaarinen algebrallinen varieteetti Algebrallinen varieteetti ”yli” algebrallisesti
suljetun kunnan (tässä tapauksessa C) on osajoukko projektiivisen n-avaruuden (Pn ) yli C:n, joka on 0-locus
jonkun äärellisen perheen homogeenisten polynomien, joilla on n+1 muuttujaa, joiden arvot ovat C:ssä, jotka
generoivat alkuideaalin.
Tämä on lisäksi tässä ei-singulaarinen; vrt. singulaariseen varieteettiin, josta esimerkki on käppyrän f(x)=y
kuvaajassa on piste, jossa ei voida piirtää tangenttia, koska se ei ole yksikäsitteinen, eli käyrä leikkaa itsensä.
Tutkimuksemme takia on myös tärkeää mainita, että jokainen ei-singulaarinen algebrallinen varieteetti yli R:n
tai C:n on sileä monisto.

Differentiaaliformit aiheuttavat ryhmäoperaation kohomologiassa. Tässä päästään tärkeään yhteyteen algebrallisen geometrian ja algebrallisen topologian välillä (joka on yksi Hodge-teorian pääideoita). On
kaksi kohomologiaa, joita voimme tutkia, de Rhamin ja Dolbeautin kohomologiat, joten määritellään ne.
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De Rahmin kohomologian relaatiot Hodge-teoriaan Hodgen sykli (aka Hodge luokka) on tietyntyyppinen homologialuokka, joka on määritelty Kählerin monistoissa. (btw jokainen projektiivinen algebrallinen
monisto on Kähler! ) Se liittyy jatkeena de Rhamin kohomologialuokkaan. De Rham (ketju)kompleksi on differentiaalioperaattorien ketju. Sileällä monistolla M, de Rhamin kompleksi on määritelty niin, että ulkoinen
derivaatta on differentiaalioperaattorina:
d

d

d

0 → Ω0 (M ) → Ω1 (M ) → Ω2 (M ) → Ω3 (M ) → ...

(18)

Tässä Ω0 (M ) on sileiden funktioiden avaruus M:ssä ja Ωn (M ) on n-formien avaruus. Intuitiota kohottaaksemme
R3 de Rhamin kohomologiakompleksin määritelmä:
d

d

d

grad

curl

div

0 → Ω0 (R3 ) → Ω1 (R3 ) → Ω2 (R3 ) → Ω3 (R3 ) → 0

(19)

Tensorikalkuluksen perusteista seuraa, että curl grad= 0 ja div curl = 0. Div, curl ja grad ovat operaattoreita,
jotka on määritelty R3 , funktiolla F näin (HUOM HUOM HUOM HUOM SEIS HUOMIO ∂ on tässä nyt ihan
tavallinen osittaisderivaatta, ei mikään erikoinen formi tai reuna):
F = F1~i + F2~j + F3~k
div(F ) =
grad(F ) =
curl(F ) = ∇F × F = (

∂F2
∂F3
∂F1
+
+
∂x
∂y
∂z

∂ ~
∂ ~
∂ ~
F1 i +
F2 j +
F3 k = ∇F
∂x
∂y
∂z

∂
∂
∂
∂
∂
∂
Fz − Fy )~i + ( Fx − Fz )~j + ( Fy − Fx )~k
∂y
∂z
∂z
∂x
∂x
∂y

(20)
(21)
(22)
(23)

Mennään takaisin yleiseen tapaukseen ja unohdetaan tämä usein fysiikassa käytetty esimerkki. Ulkoisessa
algebrassa, d2 = d ∗ d = 0, mutta oikeastaan minkä takia hä? Stokesin lauseen:
Z
Z
A=
dA
(24)
∂C

C

Takia. Tässä C on käppyrä (topologiassa ketju!). Ulkoinen derivaatta d2 = 0, koska ∂(∂C) = 0, koska reunan reunan integraali on nolla. Keneraalisti, sileällä monistolla, jolla on dimensio n, de Rhamin kohomologiakompleksi
on määritelty näin[5]s.10 :
d

d

d

0 → Ω0 (M ) → Ω1 (M ) → Ω2 (M ) → Ω3 (M ) → ...Ωn (M ) → 0

(25)

Tästä seuraa ∀M yhdistetyillä komponenteilla:
0
HdR
(M ) ∼
= Rn

(26)

Missä Ω on moniston M kotangentti-vektori-läjä. Hodge teoria sanoo, että harmonisten formien kohomologialla
ja de Rhamin kohomologialla (suljetut formit modulo eksaktit formit) on isomorfismi. Tässä on moniston M de
Rhamin kohomologia (missä ε on sektioiden lyhde):
d

Ker(ε(Ωn )(M ) → ε(Ωn+1 )(M ))
d

(27)

Im(ε(Ωn−1 )(M ) → ε(Ωn )(M ))

Suljetulla Riemannin monistolla M, jolla on Euklidinen metriikka ja jonkä säikeet ovat E:ssä, seuraa, että avaruudet, jotka on määritelty Laplace-Beltrami operaattorilla (joka siis toteuttaa ∆? = ∆ = ?∆) ovat äärellisiä ja
isomorfisia vastaavaan de Rhamin kohomologiaan [6]. Tämä saadaan suoraan Hodgen dekomposition väittämien
avulla (lue ylempää). Formi α ∈ Ak (X) on harmoninen ⇔ ∆α = 0. Avaruudet ovat seuraavat:
H p (E)

(28)

H p,q (E)

(29)

? on ”Hodgen tähti” ulkoisessa algebrassa, joka on määritelty yleisesti Rn , Riemannianin and pseudo-Riemannin
monistoille gradientin divergenssinä, kuten Laplacialainen ∇2 on määritelty Rn .
Sama hieman formaalimmin: vektoriavaruudella V, jolla on sisätulo h., .i, Hodgen tähti on linaarioperaattori
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V:n ulkoisessa algebrassa ja antaa kuvaukset k-vektoreilta (n-k)- vektoreille. Määritellään, että dim(V ) = n ja
0 ≤ k ≤ n, a ja b ovat k-vektoreita ja, että ĉ on yksikkö n-vektori. ? määritellään ominaisuutensa avulla:
a ∧ (?b) = ha, biĉ

(30)

ha, bi = det[hai , bi i]

(31)

k-vektorien kompositiolla ai = a1 ∧ ... ∧ ak ja bi = b1 ∧ ... ∧ bk . Huomaa, että yksikkövektorin ĉ valinta määrää
vektoriavaruuden V orientaation. Tässä siiis ? kuvaa p-formin α sen duaaliin, (n-p)-formiin sileällä n-monistolla
M [5]s.12 . Hodgen tähti määräytyy Riemannin metriikasta
g = gij M 2 :ssa (Einsteinin summanotaatiolla, pituR b q dxi dxj
udella L, kyseessä on metrinen tensori: L = a gij dt dt dt, ehdolla, että L ≥ 0.) ja orientaatiosta. Kompaktilla Kählerin monistolla M, jokainen pariton Bettin numero on parillinen, Hodgen symmetrian takia. En
jaksa definoina, mutta Bettin numerot mittailee reikiä monistossa, simpleksiset kompleksit jne.
Hodgen symmetria implikoi taas, että koska painon m Hodgen struktuuri koostuu abelialaisesta ryhmästä HZ ,
jolle HC := HZ ⊗ C ja ∀p, q; H p,q = Hq, p. Symmetria johtuu juurikin tästä kompleksikonjurgoinnista; aiemmin mainitusta faktasta huomataan, että dimC H k (X, C) ovat parillisia, kun k on pariton, joka seuraa suoraan
Hodgen symmetriasta [7]s.2 .
Mietitääs tilavuusformia, jonka voi lokaaleissa koordinaateissa, Riemannin monistoissa definoida näin:
q
µ = vol = ?(1) = det(gij )dx1 ∧ ... ∧ dxn

(32)

, jossa koko tilavuus on:
Z
vol(M ) =

?(1)

(33)

M

Euklidisella dim=3 avaruudella R3 , Hodgen tähteä voi verrata vektorien ristituloon [5]s.12−13 . Tämä implikoi,
että se on Lien algebra, koska ristitulo on Lien braketti.
Ajatuksen aika-avaruudellisesta siirtymästä tähdestä takaisin kohomologiaan; De Rhamin kohomologia tavallaan mittaa sitä, kuinka paljon ehto dα = 0 epäonnistuu varmistamaan potentiaalin, että α = dβ on topologinen
invariantti. Samaan tapaan kuin lyhde-kohomologiat ”mittaavat surjektiivisten kuvausten epäonnistumista”.

Dolbeaultin kohomologia Dolbeaultin kohomologiaa voi kuvitella de Rhamin kohomologiana kompleksisesssa monistoissa M. Vektoriläjällä Ω, jonka operaattorit ovat asteet (p,q); Dolbeautin operaattori on määritelty:
∂ : Γ(Ωp,q ) → Γ(Ωp,q+1 )

(34)

Ulkoisesta algebrasta muistetaan, ∂ 2 = 0. Saamme tekijäavaruuden:
H p,q (M, C) = ker(

∂ : Γ(Ωp,q ) → Γ(Ωp,q+1 ))
)
∂Γ(Ωp,q−1 )

(35)

Holomorfisella kimpulla Ω, kompleksisessa monistossa M, E:n holomorfisissa sektioissa, meillä on lyhdekohomologian kokoelma O(E), joka on lyhteen ”hieno” resoluutio. Tämä on jatkuvien funktioiden joukko M:stä
välille [0, 1] niin, että ∀x ∈ X;
1. On olemassa ympäristö, missä kaikki paitsi äärelliset funktiot ovat 0.
2. Kaikkien funktioiden summa x:ssä on 1.
Varsinaisesti Dolbeautin kohomologialla ei ole mitään tekemistä varsinaisesti topologian kanssa, mutta sillä
on tekemistä osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja varsinkin em. Cauchy-Riemannin yhtälöiden kanssa.

0.2.8
More precisely, H n (X, C) is the space of closed n-forms modulo exact forms, and if we define H p,q to be the
space of closed (p, q)-forms modulo the d0 d00 of (p − 1, q − 1)-forms, the natural map ⊕ H p,q → H n (X, C) is
p+q=n

an isomorphism.
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Sama asia kiteytettynä Suljetut formit modulo eksaktit formit on (H n (X, C)) ja H p,q on (p, q)-formit modulo d0 d00 formeista (p−1, q−1). Tästä seuraa, että on olemassa bijektiivinen homomorfismi näiden kahden avaruuden välillä, eli ne ovat isomorfiset. Triviaa: tätä sanotaan tässä ”natural map”=luonnollinen/naturaalinen kuvaus, koska se seuraa suoraan kahden objektin määritelmästä, eikä esim. valitusta kannasta tai muusta etnisen
syrjinnän muodosta. (ei saa myöskään sekoittaa kartastoon (eng. atlas)) (tai vaihtoehtoisesi kirjoittaja ei jaksa
todistaa tätä)

0.2.9
If we choose Kähler structure on X, one can give the one can give the following interpretation to the decomposition (1) of H n (X, C): the action of C∗ on forms commutes with the Laplace operator, hence induces an action
of C∗ on the space H of harmonic n-forms.
P
Kählerin struktuuri koska Kählerin metriikka g =
dxk ⊗dxk +dyk ⊗dyk +O(|z|2 ) on olemassa monistossa
X, meillä on Kählerin struktuuri, tietty myös alimonistoilla on Kählerin metriikka. Myös esim. Kählerin
formi riittää struktuurin olemassaoloon. Suljettu 2-formi ω kompleksisella monistolla M, joka on ”negatiivinen
osa” Hermiittisestä metriikasta (h = g + iω) on Kählerin metriikka. Kählerin formi kombinoi metriikan ja
kompleksistruktuurin:
g(X, Y ) = ω(J, JY )
(36)
Missä J on melkein kompleksinen struktuuri, jonka generoi kertolasku i:llä. Itse Kählerin monisto koostuu
kolmesta mutuaalista struktuurista, kompleksisesta, Riemannin ja sympleksisestä struktuurista. Kompaktin
Kählerin totaalilla kohomologialla on sekoitettu Hoden struktuuri.
H

Harmonisten n-formien avaruus. (apuantoo: ∆α = 0 ⇒ harmonninen)

Palapelin kasausta: Kählerin struktuurilla X, H n (X, C):n dekompositiota voi kuvitella näin: C∗ :n ryhmäoperaatio
kommutoi ∆:n kanssa ja indusoi operaation, joka on C∗ :n operaatio harmonisten n-formien avaruuteen.

0.2.10
∼

We have Hn −→ H n (X, C) and H p,q identifies with the space of harmonic (p,q)-forms.
Taas saman jauhantaa nyt jatka kiitos Deligne
taisteluhelikopterityyliin p,q-formien avaruuteen.

Hn kuvautuu isomorfisesti H n (X, C):n ja H p,q identifioi

0.2.11
When X moves in a holomorphic family, the Hodge filtration F p := ⊗ H a,n−a of H n (X, C) is better behaved
a≥p

than Hodge decomposition.
Hodgen filtraatio käyttäytyy paremmin kuin dekompositio holomorfisessa perheessä: filtraatio
käyttäytyy paremmin. Holomorfinen on kompleksianalyyttinen, eli perhe on kompleksianalyyttinen. Filtraatio
on holomorfisen perheen paremminkäyttäytyvä sisarus jne. Käytännössä siis vaan tämä matemaattinen objekti
antaa meille enemmän leikkikaluja tai hävittää vähemmän leikkikaluja.
Mikä ihmeen Hodgen filtraatio? Hodgen filtraatio on filtraatio. Muistetaan algbrallisesta geometriasta,
että filtraatio F aliobjektien indeksoitu joukko Si , jotka on annettu S:n algebrallisesta struktuurissa (täs Hodgen struktuurista).
Indeksi i ”juoksee yli ” indeksijoukon I, joka on täysin järjestytty joukko, ehdolla, että jos i ≤ j ∈ I, niin
Si ⊂ Sj . Puhdas Hodgen struktuuri, painolla m ∈ Z, koostyy tutusta abelialaisesta ryhmästä HZ ja sen
kompleksifikaation dekompositiosta suoran summan aliavaruuksiin, missä p+q=m. Muistetaan, että H p,q :n
konjurgaatti on H q,p .
Tämä sama rotupuhtaan Hodge-struktuurin määritelmän voi antaa filtraatiolla. Äärellinen laskeva H:n filtraatio, jonka saa kompleksiali-avaruuksista F p H(p ∈ Z), jotka tyydyttävät ehdot:
∀p, q : p + q = m + 1 : F p H ∩ F q H = 0 : F p H ⊕ F p H = H
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(37)

Hodgen
filtraatio ja Hodgen dekompositio on todella lähellä toisiaan, koska pätee H p,q = F p ∩ F q H ja F p =
L
i,n−i
. Mainittakoon, että joillakin Hodge-luokilla on singulaariteettejä, mutta niillä on puhdas Hodgei≥p H
struktuuri, koska singulariteettejä on vain tekijäavaruuksissa [8]s.526 .

0.2.12
Locally on the parameter space T, H n (Xt , C) is independent of t ∈ T and the Hodge filtration can be viewed as
variable filtration F(t) of fixed vector space.
Parametriavaruus

kaikkien mahdollisten parametrien kombinaatioavaruus. t ∈ T , t on T:n alkio.

Deklaraatio itsenäisyyden H n (Xt , C) on riippumaton t:stä ja Hodge filtraatiota F(t) vai katsoa muuttujafiltraationa ”kiinnitetyssä” vektoriavaruudessa (huom. isomorfismi linaaritransformaatioihin! eli yksi piste ei
liiku).

0.2.13
It varies holomorphically with t, and obeys Griffiths transversality: at first order around to ∈ T, F p (t) remains
in F p−1 (t0 ).
Holomorfisuus mainittu: Hodgen filtraatio varioi holomorfisesti t:n kanssa, ensimmäisen kerran to ∈ T, F p (t)
pysyy F p−1 (t0 ):n sisällä.
i−1
i
⊆ ⊗1 (Fhol
), missä D on lähtöjoukko, hol=holomofrinen, F=filtraatio
Griffthsin transversaliteetti: DFhol
jne.

0.2.14
So far, we have computed cohomology using C ∞ forms
Tottahan tää on; komputointimme on keskittynyt C ∞ -formeihin, koska holomorfiset kuvaukset vaan on
määritelmänsä takia äärettömästi differoituvia.

0.2.15
We could as well have used forms with generalized functions coefficients, that is, currents.
Oltaisiin voitu tehdä eri lailla
ovat erinomaisia elementtejä.

tutkimalla virtoja. Tehdään siis niin. Miksi? Työntötakaisin ja vetoselkä

0.2.16
The resulting groups H n (X, C) and H p,q are the same.
Ryhmät H n (X, C) ja H p,q ovat samat. Joten integraatiomme toimii, toisin kuin maallinen integraatio, joka
toimii yhtä hyvin kuin funktion sinx
x integrointi.

0.2.17
If Z is a closed analytic subspace of X, a class cl(Z) of complex codimension p, is an integral cycle and, by
Poincare duality, defines a class cl(Z) in H 2p (X, Z).
Z on suljettu X:n aliavaruus kodimensiolla p Muistetaan, että X on monistomme. Z on suljettu ⇒
metriikalla g, joka on voimassa X:ssä, jokainen piste p on Z:n sulkemassa, sekä Z on totta kai X:n aliavaruus.
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Poincareen dualiteetti Huomioi, että Poincareen dualiteetti riippuu kerroinrenkaan orientaatiosta, mutta
pitää kriittisesti paikkansa aina mod 2. Jos meillä on orientoitu suljettu kompakti monisto M, jonka dim(M ) =
n, niin k:s M:n kohomologiaryhmä on isomorfinen M:n (n − k)-kohomologiaryhmän kanssa:
∀k ∈ Z : H k (M ) ∼
= Hn−k (M )

(38)

Jos Z on suljettu analyyttinen X:n aliavaruus, kompleksisella kodimensiolla p, Z on integraalisykli ja Poincareen
dualiteetin kautta määrittelee luokan cl(Z), joka on H 2p (X, C):ssä.

0.2.18
The integration current on Z is a closed (p,p)-form with generalized function coefficients, representing the image
of cl(Z) in H 2p (X, C).
Elikkäs joo (p,p)- tyypin (2p-tyypin) formit ovat Hodgen syklejä. Olkoon Z tällainen, integraatiovirta on
cl(Z):n kuva H 2p (X, C):ssä.
Yleistetyt funktio muuttujat

Viitataan yleistettyyn lineaarimalliin.

0.2.19
The class cl(Z) in H 2p (X, Z) is hence of type (p,p) in the sense that its image in H 2p (X, C) is.
Luokka cl(Z), jonka kuva im(cl(Z)) on H 2p (X, C):ssä, on p,p-tyyppiä samaan tyyliin kuin kuvansa H 2p (X, C):ssä.

0.2.20
Rational (p,p)-classes are called Hodge classes.
Suora suomennos

Rationaaliset p,p-tyypin luokat ovat Hodgen luokkia. Tän takia sun lattiisit ei toimi.

0.2.21
They form the group H 2p (X, Q) ∩ H p,p (X) = H 2p (X, Q) ∩ F p ⊂ H 2p (X, C).
Hodgen luokat muodostavat ryhmän H 2p (X, Q) ∩ H p,p (X) = H 2p (X, Q) ∩ F p ⊂ H 2p (X, C). Kaikki
ennalta määrättyä, filtraatiolla F. Q =rationaalilukujen kunta jos se ei tässä vaiheessa ole tullut ilmi.

0.2.22
Hodge posed the:
Päästään ite asiaan.

0.2.23
Hodge Conjecture. On a projective non-singular algebraic variety over C, any Hodge class is a rational linear
combination of classes cl(Z) of algebraic cycles.
Todista tää heti. Lue vaikka Lefschetzin teoreema ensin niin et tuhlaa aikaa dimensiossa/kodimensiossa 1.
Ennen kuin kysyt induktioliettä on yritetty jo vaihtelevin tuloksin.
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pdf:n paskaksi.

12

