
Zaawansowane narzędzia GA
VII seria zadań (na wtorek 26.04)

Jak zwykle, k jest ciałem algebraicznie domkniętym.

Zadanie 1
Niech X będzie n-wymiarową gładką i spójną rozmaitością rzutową nad k. Niech Ω := ΩX/k, niech
Ωq := ΛqΩ i ω = Ωn = ΛnΩ.

(a) Pokaż, że dla każdego 0 ¬ i ¬ n mamy doskonałe parowanie Ωi × Ωn−i → ω i wywnioskuj, że
Ωi ' (Ωn−i)∨ ⊗ ω, gdzie (−)∨ = Hom(−,O). Wskazówka: ogólny nonsens snopowy.

(b) Pokaż, że dimkH
p(ΛqΩ) = dimkH

n−p(Λn−qΩ). Wskazówka: wprost z dualności Serre’a. Możesz
użyć nieudowodnionego faktu, że ω jest snopem dualizującym.

Powyższa jest jedną z dwu symetrii tzw. diamentu Hodge’a. Drugą (nad C) jest hp(Ωq) = hq(Ωp), która
wynika z teorii Hodge’a.

Zadanie 2
Niech X będzie n-wymiarową rozmaitością rzutową nad k i niech i ∈ Z0. Pokaż, że jeśli funktor
Hi(−)∨ : CohX → Set jest reprezentowany, to dla każdej injekcji 0→ F1 → F2 snopów koherentnych na
X odwzorowanie Hi+1(F1)→ Hi+1(F2) jest również injekcją.
Wskazówka: funktor HomX(−,Ξ) jest lewodokładny dla każdego Ξ ∈ CohX .

Zadanie 3
W sytuacji z poprzedniego zadania załóżmy dodatkowo, że X jest gładka i że i < n.

(a) Pokaż, że istnieje gładka domknięta i-wymiarowa rozmaitość Z ↪→ X. Twierdzenie Bertiniego.

(b) Niech OX(1) będzie wiązką szeroką na X. Użyj dualności Serre’a na X i na Z by pokazać, że dla
d� 0 zachodzi Hi(OX(−d)) = 0 oraz Hi(OZ(−d)) 6= 0. Możesz założyć, że wiemy, że ωZ i ωX są
wiązkami liniowymi, choć nie jest to konieczne. Użyj wersji z parowaniem Hi(L) oraz Hn−i(L∨⊗ω).

(c) Wywnioskuj, że przyłożenieHi+1(−) do IZ⊂X(−d) ↪→ OX(−d) nie jest injekcją i żeHi(−)∨ : CohX →
Set nie jest reprezentowalny.

Morał: reprezentowalność Hn(−)∨ to najwięcej, na co można liczyć (bez kat. pochodnych).

Zadanie 4
Niech Spec(A) → Spec(k) będzie skończonym morfizmem. Przypomnijmy, że A jest Gorensteina, jeśli
ωA = ωA/k jest lokalnie wolnym A-modułem.

(a) Pokaż, że ωA jest wiernym A-modułem i że ωAm
' (ωA)m dla każdego m ∈ Spec(A).

(b) Pokaż, że następujące warunki są równoważne

(a) A jest Gorensteina.

(b) ωA jest izomorficzny z A, jako A-moduł.

(c) ωA jest cykliczny.

(d) w każdym punkcie Spec(A) ranga ωA wynosi jeden.

(e) dla każdej lokalizacji Am w ideale maksymalnym, ideał (0 : mAm) := {a ∈ Am | ma = 0} jest
jednowymiarową przestrzenią wektorową nad k.

(c) Wskaż przykład pierścienia A, który nie jest Gorensteina.

Zadanie 5
Niech X będzie gładką i spójną powierzchnią rzutową nad k. Załóżmy, że det ΩX/k ' OX . Niech E1, E2
będą snopami koherentnymi na X. Pokaż, że jeśli każde rozszerzenie E1 przez E2 jest trywialne, to to
samo jest prawdą dla rozszerzeń E2 przez E1. Pokaż, że teza jest fałszywa dla X = P1.


