
Zadania z wi¡zek wektorowyh.wersja 1.1 z 21 mara 2007Maiej BorodzikTyh zada« b�dzie z zasem wi�ej. . .De�nija 1. Nieh B b�dzie przestrzeni¡ topologizn¡. Trójk� E
π

−→ B nazwiemywi¡zk¡ wektorow¡ rangi r nad iaªem K, je±liwªókna liniowe: π jest na, oraz ∀b ∈ B π−1(b) ≃ Kr.lokalna trywialno±¢: Istnieje pokryie Ui przestrzeni V oraz homeomor�zmy φi :
π−1(Ui) → Ui × Kr, które jest liniowe po obi�iu do dowolnego zbioru π−1(b).Ponadto φi jest identyzno±i¡ na Ui.

E nazywa si� przestrzeni¡ totaln¡ wi¡zki, B baz¡. Dla b ∈ B zbiór π−1(b) nazywamywªóknem. Pokryie Ui nazywamy pokryiem trywializuj¡ym, φi � trywializaj¡.Zadanie 1. Wst�ga Möbiusa ma struktur� wi¡zki rzezywistej rangi 1 nad S1.Zadanie 2. Dla dowolnej przestrzeni B zbiór B × Kr jest wi¡zk¡. Nazywamy j¡ try-wialn¡.De�nija 2. Nieh E1, π1 i E2, π2 b�d¡ wi¡zkami nad B. Odwzorowanie ξ : E1 → E2nazwiemy mor�zmem wi¡zek, je±li, mówi¡ nie±i±le, jest liniowe na wªóknah i wªóknonad b przehodzi na wªókno nad b. Mówi¡ preyzyjnie, nast�puj¡y diagram jestprzemienny.
E1 E2

B

ξ

π1

π2Zadanie 3. Wst�ga Möbiusa nie jest homeomor�zna z wi¡zk¡ S1×R, inazej mówi¡,nie jest trywialna.Zadanie 4. Je±li B jest rozmaito±i¡, to E te» jest rozmaito±i¡.Zadanie 5. Zaªó»my, »e mamy dwa zbiory U1 i U2 z pokryia trywializuj¡ego. Mor�zm
φ−1

1 : U1 × Kr → π−1(U1) oraz φ2 : π−1(U2) → U2 × Kr po obi�iu do zbioru U1 ∩ U2zadaje pewne przeksztaªenie g12 : (U1 ∩U2)×Kr → (U1 ∩U2)×Kr . Wyka», »e g12 jestliniowe na drugiej wspóªrz�dnej. Takie g12 nazywamy odwzorowaniem sklejaj¡ym.Zadanie 6. A teraz we¹my sobie trzy zbiory, U1, U2 i U3 o niepustej z�±i wspólnej.Wyka», »e g12g23g31 jest identyzno±i¡. Nazywamy to warunkiem koyklu.Zadanie* 7. Wyka», »e wi¡zka E → B jest trywialna (tzn. homeomor�zna z B×Kr),wtedy i tylko wtedy, gdy dla ka»dego Uj ze zbioru pokryia trywializuj¡ego istnieje takafunkja hi : Ui → GL(K, r), »e gij = hih
−1

j .Zadanie 8. Nieh Ui b�dzie dowolnym pokryiem B. Zaªó»my, »e dla ka»dego przei�ia
Ui ∩ Uj mamy zadan¡ funkj� gij : Ui ∩ Uj → GL(K, r), oraz gij speªniaj¡ warunekkoyklu. Rozpatrzmy zbiór
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Ui × Kroraz relaj� równowa»no±i: je±li u ∈ Ui ∩ Uj , to (u, v) ∈ Ui × Kr uto»samiamy z
(u, gij(v)) ∈ Uj × Kr. Wyka», »e E/ ∼ ma struktur� wi¡zki rangi r nad B z funkjamiprzej±ia gij .Zadanie 9. Wyka», »e B jest monym retraktem otozeniowym E.1



Zadanie 10. Nieh E1 i E2 b�d¡ dwoma wi¡zkami nad B rangi r1 i r2. Okre±l wi¡zk�
E1 ⊕E2 nad B rangi r1 + r2. Mo»na to zrobi¢ na przykªad przez zadanie odpowiednihfunkji przej±ia.Zadanie 11. Nieh B = CP n b�dzie przestrzeni¡ rzutow¡. Ka»demu punktowi x ∈

CP n, któremu odpowiada prosta y w Cn+1 przyporz¡dkowujemy t¡ prost¡. Wyka», »ete proste sklejaj¡ si� do wi¡zki liniowej H (tj. rangi 1) nad CP n. Czy H jest trywialna?Wi¡zk� H nazwiemy wi¡zk¡ uniwersaln¡.Zadanie 12. Je±li E jest wi¡zk¡ nad B, to mo»emy okre±li¢ wi¡zk� E∗ nad B tej samejrangi. Wyka», »e funkje przej±ia s¡ odwrotno±iami funkji przej±ia dla E.Zadanie 13. Nieh B = G(k, n) b�dzie grassmanianem pªaszzyzn k�wymiarowyh wprzestrzeni n�wymiarowej. Punktowi x reprezentuj¡emu pªaszzyzn� L przypisujemypªaszzyzn� L. Wyka», »e to przyporz¡dkowanie skleja si� do wi¡zki.Zadanie 14. Nieh f : B1 → B2. Zaªó»my, »e dana jest wi¡zka E nad B2. Skon-struuj wi¡zk� nad B1, której wªóknem nad b1 jest wªókno nad f(b1). Nazywamy toprzei¡gni�iem (pull-bakiem) wi¡zki E i oznazamy przez f ∗E.Zadanie 15. Wyka», »e je±li M jest rozmaito±i¡, to istnieje na niej wi¡zka styzna,której wªóknem nad x jest TxM .Zadanie* 16. Opisz wi¡zk� styzn¡ do CP n w terminah wi¡zki tautologiznej H .Zadanie* 17. Nieh U b�dzie zbiorem maierzy n×n o wspóªzynnikah z C o ró»nyhwarto±iah wªasnyh. Rozpatrzmy przyporz¡dkowanie maierzy M ⊂ U nieuporz¡d-kowanego zbioru warto±i wªasnyh λ1, . . . , λn ∈ Cn ⊂ L. (L jest podzbiorem otwartym
Cn/n!). Wyka», »e zadaje to wi¡zk� wektorow¡ nad L. Czy jest ona trywialna?Zadanie* 18. Maierze odwraalne rozwªókniaj¡ si� nad maierzami ortogonalnymi (toznazy wyka», »e istnieje wi¡zka wektorowa, której przestrze« totaln¡ stanowi¡ maierzeodwraalne, a baz� maierze ortogonalne).Zadanie 19. Je±li G jest grup¡ i jednoze±nie rozmaito±i¡, to wi¡zka styzna TG jesttrywialna.Zadanie 20. Wi¡zka styzna do S2 nie jest trywialna.


