
Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Τί ξέρουµε ήδη για την Αλγεβρική Τοπολογία ;

΄Ισως να µην είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστούν, αλλά στις µέχρι τώρα
σπουδές σας έχετε συναντήσει κάποια σηµαντικά Ϲητήµατα που ανήκουν στην
Αλγεβρική Τοπολογία !

1.1.1 ∆ιανυσµατική Ανάλυση

΄Ενα διανυσµατικό πεδίο (∆Π) σε τρεις διαστάσεις ορίστηκε ως µία C1 απεικό-
νιση από κάποιο ανοικτό υποσύνολο U του χώρου R3 στο R3 —στα µαθήµατα
Λογισµού ίσως δεν δίνεται αρκετή έµφαση στη σηµασία του πεδίου ορισµού.
΄Εχουµε και την ειδική περίπτωση ∆Π στο επίπεδο R2. Γράφουµε λοιπόν

F : U → R3, r 7→ F(r).

Το F λέγεται αστρόβιλο εάν έχει µηδενικό ∆Π περιστροφής,∇×F = 0. Είναι
γνωστό ότι εάν το ∆Π είναι συντηρητικό, είναι δηλαδή πεδίο κλίσεων µίας (ας
πούµεC2) συνάρτησης δυναµικού, F = ∇φ, τότε είναι οπωσδήποτε αστρόβιλο,
χωρίς περιορισµούς και εξαιρέσεις, καθώς έχουµε την ταυτότητα ∇×∇φ = 0.
Η απόδειξη ανάγεται στην ισότητα µικτών παραγώγων δευτέρας τάξης. Τίθεται
λοιπόν το πρόβληµα κατά πόσο ισχύει το αντίστροφο: ένα αστρόβιλο πεδίο εί-
ναι πάντοτε συντηρητικό, δηλαδή προέρχεται από κάποιο δυναµικό, F = ∇φ;
Στο σηµείο αυτό ορίζεται η έννοια του απλά συνεκτικού χώρου και δίνεται το
αποτέλεσµα ότι σε απλά συνεκτικό πεδίο ορισµού, το ∆Π είναι συντηρητικό. Η
απόδειξη έπεται του ϑεωρήµατος του Green στο επίπεδο, και του ϑεωρήµατος
του Stokes στο χώρο (ϐεβαιωθείτε ότι αντιλαµβάνεστε το λόγο). Παραδείγµατα
µη απλά συνεκτικών χωρίων στο επίπεδο είναι υποσύνολα µε ¨τρύπες¨ και για
ευκολία δίνεται ο ορισµός της απλής συνεκτικότητας στο επίπεδο µέσω της συ-
νεκτικότητας του συµπληρώµατος· ο ορισµός αυτός είναι ίσως πιο κατανοητός
σε µιά πρώτη επαφή, αλλά δεν είναι ορισµός που γενικεύεται για σύνολα στον
τριδιάστατο χώρο (η και χώρους µεγαλύτερης διάστασης). Καλύτερος είναι ο
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Σχήµα 1.1: Απλά συνεκτικός τόπος.
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Σχήµα 1.2: Μη-απλά συνεκτικός τόπος.

γενικός ορισµός που περιγράφει την απλή συνεκτικότητα ως τη δυνατότητα
συστολής κάθε ϐρόχου στο σύνολο σε ένα του σηµείο, χωρίς να ϕύγουµε από
το σύνολο (Σχήµα 1.1, Σχήµα 1.2 για µη-απλά συνεκτικούς τόπους).

Τί µπορεί λοιπόν να συµβεί, π.χ. σε ¨πολλαπλά συνεκτικό¨ τόπο στο επί-
πεδο ; Το ϐασικό παράδειγµα που χρησιµοποιείται είναι το ∆Π

F =
−y

x2 + y2
i +

x

x2 + y2
j,

το οποίο είναι αστρόβιλο, µε την έννοια ότι ∂Q
∂x = ∂P

∂y (ελέγξτε το !) και έχει
πεδίο ορισµού το D = R2 − {0}, το οποίο δεν είναι απλά συνεκτικό. Για το
αστρόβιλο αυτό πεδίο, δεν υπάρχει συνάρτηση δυναµικού που να ορίζεται στο
D! Ο λόγος είναι ότι το επικαµπύλιο ολοκλήρωµα

∮
γ F ·dr, µε γ τον µοναδιαίο

κύκλο µε κέντρο το 0 δεν είναι µηδενικό, αλλά έχει την τιµή 2π (υπολογίστε
το). Εποµένως, εάν προσπαθήσουµε να ορίσουµε συνάρτηση δυναµικού µε
τον γνωστό τρόπο ως το έργο (επικαµπύλιο ολοκλήρωµα έργου του F) που
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Σχήµα 1.3: Λόγος που δεν ορίζεται συνάρτηση δυναµικού.

απαιτείται για να πάµε από σταθερό αρχικό σηµείο r0 σε µεταβλητό τελικό r,

φ(r) =

∫
γ(r)

F · dr,

µε γ(r) διαδροµή που συνδέει το r0 µε το r, τότε η τιµή του εξαρτάται από
ποιά ¨πλευρά¨ περνάµε το 0 (Σχήµα 1.3).

Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι για τυχαία κλειστή διαδροµή γ που ανήκει
εξ ολοκλήρου στο D, η τιµή του έργου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π.
Μπορούµε έτσι να ορίσουµε αριθµό περιέλιξης (winding number)

w(γ,0) =
1

2π

∮
γ
F · dr,

µε ακέραιες τιµές, ο οποίος δίνει τον καθαρό αριθµό περιστροφών της διαδρο-
µής γ γύρω από το 0, µετρηµένες µε ορισµένη τη ϑετική ϕορά. Είναι χρήσιµο
να παρατηρήσουµε ότι το ∆Π F δεν είναι τυχαίο : είναι ακριβώς αυτό που µας
επιτρέπει να ορίσουµε συνάρτηση (συνολικής) γωνίας για κάθε κλειστή δια-
δροµή που αποφεύγει το 0. Θα δούµε παρακάτω πώς εκφράζεται αυτό και
στη Μιγαδική Ανάλυση.

Τώρα πίσω στον τριδιάστατο χώρο. Κατ΄ αρχήν, η αφαίρεση µεµονωµένων
σηµείων δεν καταστρέφει την απλή συνεκτικότητα: κάθε υποσύνολο R3 −
{r1, r2, . . . , rk} µε τα ri διακριτά σηµεία είναι απλά συνεκτικό. Εποµένως,
κάθε αστρόβιλο ∆Π µε πεδίο ορισµού τέτοιο σύνολο είναι συντηρητικό : το
ϑεώρηµα Stokes ∮

∂Σ
F · dr =

∫∫
Σ
F · n dS

εφαρµόζεται για κατάλληλη επιφάνεια Σ η οποία αποφεύγει τα σηµεία και
επιτρέπει τον ορισµό συνάρτησης δυναµικού (δείτε Σύγγραµµα ∆ιανυσµατικής
Ανάλυσης, Κεφάλαιο 9).

Για να έχουµε µη απλά συνεκτικό σύνολο, πρέπει µε κάποιον τρόπο να
εµποδίσουµε τη συστολή ενός ϐρόχου. Αυτό επιτυγχάνεται, για παράδειγµα,
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Σχήµα 1.4: Υποσύνολα του R3 που δεν είναι απλά συνεκτικά.
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Σχήµα 1.5: Παραµορφώσεις που δεν αλλάζουν την τοπολογία.

µε αφαίρεση µίας ολόκληρης ευθείας (ϐλέπετε πώς αυτό είναι η άµεση γενίκευ-
ση της περίπτωσης στο επίπεδο ;) αλλά και άλλων ϕραγµένων συνόλων, όπως
η αφαίρεση ενός ή περισσότερων κύκλων (Σχήµα 1.4). Εδώ οι επιλογές είναι
πολλές και δεν είναι σαφές εάν µπορούµε να τις καταγράψουµε όλες. Σε όλα
τα παραπάνω είδαµε τη σηµασία της ¨τοπολογίας¨ του πεδίου ορισµού, µε την
έννοια του ¨βασικού γεωµετρικού σχήµατος¨, χωρίς να έχει σηµασία η ακριβής
του εικόνα –επιτρέπεται δηλαδή ¨παραµόρφωση¨ (έννοια που ϑα ορίσουµε µε
ακρίβεια αργότερα). Επίσης, παραµόρφωση επιτρέπεται και στις διαδροµές :
είδαµε π.χ. ότι ο αριθµός περιέλιξης ϑα είναι ο ίδιος για δύο διαδροµές τέτοιες
ώστε η µία να είναι παραµόρφωση της άλλης, χωρίς όµως ποτέ να ϕύγουµε
από το πεδίο ορισµού (Σχήµα 1.5).

Περνάµε τώρα στην κατηγορία των ασυµπίεστων ∆Π στο χώρο: ∆Π µε
µηδενική απόκλιση,∇·F = 0. Ταυτοτικά, εάν ένα ∆Π είναι πεδίο περιστροφής
κάποιου άλλου, G = ∇× F, τότε είναι πάντοτε, χωρίς εξαίρεση, ασυµπίεστο,
καθώς ∇ · ∇ × F = 0. Λέµε ότι το G έχει το F ως διανυσµατικό δυναµικό
(έννοια χρήσιµη στη Φυσική).

Το αντίστροφο πρόβληµα, δηλαδή κατά πόσο ένα ασυµπίεστο ∆Π είναι ∆Π
περιστροφής, εξαρτάται και πάλι από την ¨τοπολογία¨ του πεδίου ορισµού
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του. Εδώ η αφαίρεση ιδιαζόντων κατά κανόνα σηµείων είναι κρίσιµη: στο
R3 − {0} για παράδειγµα, το ∆Π G = r/r3 (όπου r = |r|) είναι ασυµπίεστο
(δείξτε το), αλλά δεν επιτρέπει τον ορισµό διανυσµατικού δυναµικού, καθώς το
επιφανειακό ολοκλήρωµα στη µοναδιαία σφαίρα

©
∫∫
S2

G · n dS = 4π 6= 0, S2 = {r ∈ R3 : r = 1}.

∆εν είναι τυχαίο ότι το ∆Π G, αν το γράψουµε ως G = 1
r2
r̂, µε r̂ = r/r, ανα-

γνωρίζεται ως η συνηθέστερη µορφή ∆Π στη Φυσική, ο νόµος του αντίστροφου
τετραγώνου της απόστασης : το ϐαρυτικό πεδίο και το πεδίο Coulomb είναι
ακριβώς της µορφής αυτής !

Για ποιές άλλες τοπολογίες του πεδίου ορισµού του G έχουµε πρόβληµα ;
Η απάντηση δεν είναι απλή. Για παράδειγµα, είδαµε ότι οι απλά συνεκτικοί
τόποι R3 − {r1, . . . , rk} παρουσιάζουν εµπόδια. Από την άλλη, η αφαίρεση
κύκλου δίνει εµπόδιο, αλλά η αφαίρεση ολόκληρης ευθείας όχι ! Γενικά,
πρόβληµα παρουσιάζεται όταν υπάρχει στο πεδίο ορισµού κάτι που µοιάζει
µε σφαίρα, αλλά µε το εσωτερικό της να µην ανήκει εξ ολοκλήρου στο πεδίο
ορισµού.

Οι παραπάνω λίγο ασαφείς έννοιες γίνονται ακριβείς στη ϑεωρία Οµολογί-
ας, την οποία ϑα παρουσιάσουµε στο µάθηµα αυτό.

Προς το παρόν, ας κάνουµε την κρίσιµη παρατήρηση ότι υπάρχουν δύο
¨φυσικά¨ διπλά διαφορικά πεδίων τα οποία είναι ταυτοτικά µηδενικά:

∇×∇φ = 0, ∇ · ∇ × F = 0.

Μιά προσεκτική ανάγνωση των αποτελεσµάτων της ∆ιανυσµατικής Ανάλυσης
µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν τεσσάρων ειδών ¨πεδία¨ —και ό-
χι δύο, όπως συνήθως λέµε ! Υπάρχουν: (α) ϐαθµωτά πεδία φ τα οποία
δίνουν ϐαθµωτή τιµή για κάθε σηµείο, (ϐ) ∆Π ¨πρώτου τύπου¨ (ας πούµε),
τα οποία συνδέονται µε την έννοια του έργου κατά µήκος µικρής µετατόπι-
σης και γράφονται ως F · dr ή Pdx + Qdy + Rdz, (γ) ∆Π δευτέρου τύπου,
που δίνουν ϱοή διαµέσου στοιχείου επιφάνειας και γράφονται F · n dS ή
P dydz + Qdzdx + Rdxdy και τέλος (δ) πεδία µε ϐαθµωτή τιµή για στοιχείο
όγκου, και γράφονται φdxdydz. Πιο σωστός είναι ο όρος διαφορική µορφή
και έχουµε στο χώρο µορφές ϐαθµού 0,1,2 και 3, οι οποίες αντιστοιχούν στα
παραπάνω 4 είδη ¨πεδίων¨.

Χωρίς να αποπειραθούµε εκτενή παρουσίαση, ας δώσουµε τα τελείως α-
παραίτητα της πολύ κοµψής ϑεωρίας των διαφορικών µορφών. Στο χώρο R3

οι µορφές είναι όπως τις δώσαµε παραπάνω —µε κρίσιµη τη σειρά των διαφο-
ϱικών ! Στο Rn, 0-µορφή είναι το ίδιο µε συνάρτηση, 1-µορφή είναι

α = α1dx1 + α2dx2 + . . .+ αndxn,

µε αi αυθαίρετες συναρτήσεις. Μορφές ανώτερου ϐαθµού ορίζονται ανάλογα.
Για 2-µορφές, για παράδειγµα, ϐάση αποτελούν τα προσανατολισµένα στοι-
χεία εµβαδού dxidxj , για 1 ≤ i < j ≤ n (πόσα τέτοια έχουµε ;) Για να δώσουµε
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έµφαση στην αντι-συµµετρική ιδιότητα των µορφών, γράφουµε dxi ∧ dxj αντί
για dxidxj , οπότε dxj ∧ dxi = −dxi ∧ dxj (ουσιαστικά αλλάξαµε προσανατο-
λισµό του στοιχείου).

Ορίζονται δύο ϐασικές πράξεις στις διαφορικές µορφές : ένα εξωτερικό γι-
νόµενο µορφών (µη αντιµεταθετικό) α∧β όπου υπολογίζουµε απλά το γινόµε-
νο µε προσοχή στην σειρά των όρων και κάνοντας χρήση της αντι-συµµετρίας.
΄Ετσι, το γινόµενο δύο 1-µορφών στο R3 είναι η 2-µορφή

α ∧ β = (Pdx+Qdy +Rdz) ∧ (P ′dx+Q′dy +R′dz) =

= (PQ′ − P ′Q) dx ∧ dy + (QR′ −Q′R) dy ∧ dz + (RP ′ −R′P ) dz ∧ dx.

Η δεύτερη πράξη είναι η παράγωγος ή διαφορικό µίας διαφορικής µορφής:
ω 7→ dω. Για 0-µορφές, το αποτέλεσµα είναι 1-µορφή:

dφ =
∂φ

∂x1
dx1 + . . .+

∂φ

∂xn
dxn,

που είναι το αντίστοιχο, για µορφές, της κλίσης ϐαθµωτού πεδίου. Για µορφές
µεγαλύτερου ϐαθµού, αρκεί, λόγω της γραµµικότητας, να δοθεί το διαφορικό
όρου της µορφής φdxi1 ∧ · · · ∧ dxik :

d(φdxi1 ∧ · · · ∧ dxik) = (dφ) ∧ dxi1 ∧ · · · ∧ dxik .

Η πλέον σηµαντική ιδιότητα του διαφορικού είναι ότι επαναλαµβανόµενη µη-
δενίζεται : για κάθε µορφή ω, d(dω) = 0, ή πιο απλά d2 = 0.

Είµαστε πλέον σε ϑέση να δρέψουµε τους καρπούς της ϑεωρίας των δια-
ϕορικών µορφών, καθώς ενοποιήσαµε ένα µεγάλο µέρος της ∆ιανυσµατικής
Ανάλυσης (όπου έχουµε 0-, 1-, 2- και 3-µορφές). Παράγωγος 0-µορφής δίνει,
όπως είδαµε την κλίση1. Η παράγωγος 1-µορφής δίνει τη 2-µορφή

dα = dP ∧ dx+ dQ ∧ dy + dR ∧ dz =

=

(
∂P

∂x
dx+

∂P

∂y
dy +

∂P

∂z
dz

)
∧ dx+

(
∂Q

∂x
dx+

∂Q

∂y
dy +

∂Q

∂z
dz

)
∧ dy+

+

(
∂R

∂x
dx+

∂R

∂y
dy +

∂R

∂z
dz

)
∧ dz =

=

(
∂R

∂y
− ∂Q

∂z

)
dy ∧ dz+

(
∂P

∂z
− ∂R

∂x

)
dz ∧ dx+

(
∂Q

∂x
− ∂P

∂y

)
dx∧ dy,

που δεν είναι άλλη από την περιστροφή ! Παρόµοια (άσκηση), η παράγωγος
της 2-µορφής

ω = P dy ∧ dz +Qdz ∧ dx+Rdx ∧ dy
1Η οποία έννοια είναι προβληµατική, καθώς εξαρτάται από επιλογή µετρικής. Είναι λοιπόν

πολύ καλύτερο να ϑεωρούµε την παράγωγο ϐαθµωτού πεδίου ως διαφορική µορφή πρώτου
ϐαθµού.
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δίνει την 3-µορφή (όγκου)

dω =

(
∂P

∂x
+
∂Q

∂y
+
∂R

∂z

)
dx ∧ dy ∧ dz,

δηλαδή την κλασική περιστροφή.
Στο σηµείο αυτό µπορούµε να ενοποιήσουµε και τα µεγάλα ϑεωρήµατα

της ∆ιαν. Ανάλυσης, αυτά των Green, Gauss-Ostrogradski και Stokes σε ένα
και µοναδικό ϑεώρηµα, που ονοµάζεται και πάλι ϑεώρηµα του Stokes και
παίρνει τη κοµψή αλλά περιεκτική µορφή∫

∂M
ω =

∫
M
dω

΄Εχουµε όµως ήδη ξεφύγει από τα πλαίσια της σύντοµης παρουσίασης και
αφήνουµε την ακριβή διατύπωση –και απόδειξη– για µιά άλλη ευκαιρία στο
µέλλον.

Ας επιστρέψουµε στην παραγώγιση µορφών, για να καταλήξουµε σε έναν
ουσιαστικό ορισµό αντικειµένου της Αλγεβρικής Τοπολογίας. Εάν η παράγω-
γος µία διαφορικής µορφής ω µηδενίζεται, dω = 0, λέµε ότι η µορφή είναι
κλειστή. Από την άλλη µεριά, εάν µία µορφή ω προκύπτει ως παράγωγος
µίας άλλης (ϐαθµού κατά ένα µικρότερης), ω = dα, τότε λέµε ότι η µορφή
είναι ακριβής. Η ϐασική ταυτότητα για τη διπλή παραγώγιση µας λέει ότι
κάθε ακριβής µορφή είναι κλειστή.

Ας διατυπώσουµε τα παραπάνω στο γενικό πλαίσιο µορφών σε υποσύνολο
U ⊂ Rn. Συµβολίζουµε µε Ωk(U) το σύνολο των k-µορφών στο U . Εί-
ναι προφανώς διανυσµατικός χώρος (∆Χ) (µορφές ίδιου ϐαθµού µπορούν να
προστεθούν και να πολλαπλασιαστούν µε σταθερές). Το διαφορικό µας δίνει
απεικόνιση από k-µορφές σε (k + 1)-µορφές. ΄Ετσι έχουµε µιά ακολουθία
γραµµικών απεικονίσεων ∆Χ:

0 Ω0(U) Ω1(U) Ω2(U) . . . Ωn(U) 0,
d0 d1 d2 dn−1 dn

όπου διακρίνουµε µε δείκτη τις παραγώγους d ανάλογα µε το ϐαθµό της µορ-
ϕής που εφαρµόζονται και προσθέσαµε αριστερά την απεικόνιση ∆Χ µηδενι-
κής διάστασης και δεξιά την προφανή απεικόνιση κάθε n-µορφής στο 0 (καθώς
δεν υπάρχουν µορφές ϐαθµού n+ 1 στο Rn.) ∆ιπλή παραγώγιση δίνει µηδέν,
όπως είπαµε, οπότε έχουµε τους εγκλεισµούς διανυσµατικών υποχώρων

im dk−1 ⊂ ker dk ⊂ Ωk(U).

Το σηµείο αυτό είναι κρίσιµο και καλό ϑα ήταν να προσπαθήσετε να κατανο-
ήσετε πλήρως τί σηµαίνει. ΄Εχουµε ϕτάσει, µε περιγραµµατικό τρόπο ϕυσικά,
στον ορισµό της ϑεωρία της συνοµολογίας του de Rham: για k = 0, 1, . . . , n,
ορίζουµε ∆Χ πηλίκο

Hk
DR(U) = ker dk/im dk−1.
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Τα αλγεβρικά αυτά αντικείµενα µετράνε µε κάποιον τρόπο το σύνολο των µορ-
ϕών σε διάσταση k που είναι κλειστές, αλλά δεν είναι ακριβείς.

Στην απλούστερη περίπτωση του υποσυνόλου D = R2 − {0}, η συνο-
µολογία στη διάσταση 1, δηλαδή ο χώρος των διαφορικών µορφών που είναι
αστρόβιλες χωρίς να είναι συντηρητικές, µε την κλασική ερµηνεία, είναι µο-
νοδιάστατος : ϐάση είναι ουσιαστικά το ∆Π ¨γωνίας¨ που έχουµε µελετήσει !
Προφανώς, όσο πιό πολύπλοκη είναι η ¨τοπολογία¨ του συνόλου U , τόσο ¨µε-
γαλύτερη¨ ϑα είναι και η συνοµολογία.

Σκοπός της εισαγωγικής αυτής παρουσίασης ήταν να ϕτάσουµε σε ένα
σηµείο µε καλή ϑέα των επιτευγµάτων της Αλγεβρικής Τοπολογίας. Περαιτέρω
ανάλυση ϑα ήταν κουραστική. Θα γίνει εν καιρώ αφού ϑεµελιώσουµε σωστά
το αντικείµενο αυτό.

1.1.2 Μιγαδική Ανάλυση

Περαστικά, ας αναφερθούµε και στη Μιγαδική Ανάλυση. Εκεί, η έµφαση
είναι στην κατηγορία των αναλυτικών και µεροµορφικών συναρτήσεων. Το
ϑεώρηµα του Cauchy, στην περίπτωση που οι συναρτήσεις του πραγµατικού
και ϕανταστικού µέρους της f(z) είναι συνεχώς παραγωγίσιµες, είναι πόρισµα
του ϑεωρήµατος του Green στο επίπεδο. Θυµίζουµε ότι το ολοκλήρωµα∮

γ
f(z) dz = 0

εφόσον το εσωτερικό της απλής καµπύλης γ ανήκει στο πεδίο ορισµού της
αναλυτικής f . Στην περίπτωση που υπάρχει ιδιάζον σηµείο, περνούµε στη
ϑεωρία των υπολοίπων. Βασικό ϱόλο παίζει το στοιχειώδες ολοκλήρωµα∮

γ

dz

z
= 2πi,

µε γ τον µοναδιαίο κύκλο µε ϑετική ϕορά. Αλλά αν γράψουµε

dz

z
=
dx+ idy

x+ iy
=
xdx+ ydy

x2 + y2
+ i
−ydx+ xdy

x2 + y2
,

το πραγµατικό µέρος δίνει µηδενικό ολοκλήρωµα (γιατί ;), ενώ το ϕανταστικό
δεν είναι άλλο από το ∆Π, ή καλύτερα τη διαφορική 1-µορφή γωνίας που
έχουµε δει ! Προφανώς λοιπόν και το αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης είναι i2π.

Μία δεύτερη σηµαντική παρουσία της Αλγεβρικής Τοπολογίας στη Μιγα-
δική Ανάλυση είναι στη ϑεωρία των επιφανειών του Riemann. Χωρίς να επε-
κταθούµε, αναφέρουµε ένα στοιχειώδες παράδειγµα: η απεικόνιση z 7→ z2,
σε πολικές συντεταγµένες reiθ 7→ r2e2iθ απεικονίζει τον τρυπηµένο µοναδιαίο
δίσκο {|z| ≤ 1, z 6= 0} στον εαυτό του, αλλά τον καλύπτει δύο ϕορές ! Καθώς η
απεικόνιση διπλασιάζει το όρισµα (γωνία), αρκεί το πάνω µέρος του δίσκου για
να καλύψει στην εικόνα όλον τον δίσκο. Το κάτω µέρος τον καλύπτει ακόµα
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Σχήµα 1.6: Η απεικόνιση z 7→ z2 διπλασιάζει το όρισµα.

Σχήµα 1.7: Επιφάνεια Riemann της τετραγωνικής ϱίζας.

µία ϕορά. Εάν το δούµε αντίστροφα, σε κάθε σηµείο του δίσκου της εικόνας
αντιστοιχούν δύο µιγαδικοί αριθµοί —οι ϱίζες του (που διαφέρουν στο όρισµα
κατά 180o.)

Εάν τώρα προχωρήσουµε κατά µήκος του κύκλου |z| = 1/2, π.χ., στην
εικόνα ϑα καλύψουµε τον κύκλο |z| = 1/4 δύο ϕορές. Γενικεύοντας, οδη-
γούµαστε στην εξής κατασκευή: κάνουµε µία τοµή του δίσκου ακτινικά κατά
µήκος του ϑετικού πραγµατικού άξονα και κατόπιν τεντώνουµε τον κοµµένο
δίσκο ώστε να καλύπτει γωνία 4π (Σχήµα 1.6). Τέλος, ταυτίζουµε τα σηµεία
των δύο διαστηµάτων της τοµής, για να πάρουµε ¨συνεχή¨ επιφάνεια. Βέβαια
αυτό δεν µπορεί να αναπαρασταθεί στο R3 χωρίς να έχουµε αυτοτοµές, αλλά
αυτό δεν µας πειράζει (µία αναπαράσταση δίνεται στο Σχήµα 1.7).
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1.2 Κατηγορίες

Στην ιστορία των µαθηµατικών, έχουµε όλο και γενικότερα επίπεδα ϑεώρησης:
από την έννοια της συνάρτησης από ένα σύνολο A σε ένα άλλο B, όπου κάθε
σηµείο a ∈ A απεικονίζεται σε σηµείο f(a) ∈ B περάσαµε στην έννοια του
διανυσµατικού χώρου όλων των συναρτήσεων, όπου ¨σηµείο¨ ϑεωρείται τώρα
µία ολόκληρη συνάρτηση ! Το ϱόλο της συνάρτησης αναλαµβάνει τότε η έν-
νοια του ¨τελεστή¨ στη Συναρτησιακή Ανάλυση. Η έννοια της πλησιότητας για
σηµεία γενικεύεται (µε πολλούς τρόπους ϐέβαια), σε πλησιότητα µεταξύ συ-
ναρτήσεων, και όλα αυτά µας επιτρέπουν να µιλάµε για συνέχεια ενός τελεστή
κοκ.

Παρόµοια, είναι χρήσιµο να ϑεωρούµε τη συλλογή όλων των αντικειµένων
και σε άλλες περιοχές των Μαθηµατικών. Στην ΄Αλγεβρα, παραδείγµατος χά-
ϱιν, µπορούµε να ϑεωρήσουµε τη συλλογή όλων των οµάδων (που καλά καλά
δεν γνωρίζουµε τί περιλαµβάνει,2 αλλά τουλάχιστον µπορούµε να ελέγξουµε
αν ένα δοθέν σύνολο αποτελεί όµαδα !) Τώρα δεν µας ενδιαφέρει τόσο η έννοια
της συνέχειας. Η κατάλληλη έννοια απεικόνισης µεταξύ δύο οµάδων είναι ο
οµοµορφισµός.

Καθώς από µιά σκοπιά η Αλγεβρική Τοπολογία δεν είναι τίποτα περισσό-
τερο από την ανάθεση σε κάθε τοπολογικό χώρο αλγεβρικών αντικειµένων και
την ανάλυση αυτών για να κατανοηθούν ο χώρος, είναι σκόπιµο να δώσουµε
από νωρίς την ιδέα της κατηγορίας. Η παρουσίαση αυτή ϑα εµπλουτιστεί όσο
αναπτύσσουµε την τοπολογική ϑεωρία.

Ορισµός 1.1. Μία κατηγορία C αποτελείται από µιά συλλογή συνόλων που
ονοµάζονται αντικείµενα (objects) της κατηγορίας και γράφονται Ob(C) και,
γιά κάθε A,B ∈ Ob(C), µία συλλογή µορφισµών ή ϐελών, Mor(A,B), ώστε

να γράφουµε για f ∈ Mor(A,B), A
f−→ B (χωρίς να υποθέτουµε ότι πρόκειται

για απεικόνιση !) Λέµε πάντως ότι το A είναι η πηγή (source) και το B είναι ο
στόχος (target) του ϐέλους ή µορφισµού f . Επίσης, για f ∈ Mor(A,B) και
g ∈ Mor(B,C), πρέπει να υπάρχει µορφισµός στη συλλογή Mor(A,C) που
γράφουµε g ◦ f .

Απαιτούµε τις δύο ιδιότητες :

1. Στους µορφισµούς ή ϐέλη από το A στον εαυτό του, Mor(A,A) υπάρχει
πάντοτε ταυτοτικός µορφισµός idA τέτοιος ώστε ∀f ∈ Mor(A,B), idB ◦
f = f και f ◦ idA = f .

2. Ισχύει η προσεταιριστική ιδιότητα : για f ∈ Mor(A,B), g ∈ Mor(B,C)
και h ∈ Mor(C,D), οι µορφισµοί h ◦ (g ◦ f) και (h ◦ g) ◦ f συµπίπτουν.

΄Ηµασταν προσεκτικοί στον ορισµό να αποφύγουµε τον όρο ¨σύνολο¨ για
τα αντικείµενα και τους µορφισµούς µίας κατηγορίας, καθώς στη Θεωρία Συ-
νόλων παρουσιάζονται κάποιες δυσκολίες (π.χ. µε το σύνολο των συνόλων που

2Εκτός των πεπερασµένων οµάδων, οι οποίες έχουν ταξινοµηθεί, µετά από πάρα πολύ κόπο
και σχετικά πρόσφατα.
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δεν είναι µέλη του εαυτού τους). Ορίζονται λοιπόν γενικότερα οι λεγόµενες
κλάσεις. ∆εν ϑα ϑέλαµε να µπερδευτούµε µε τέτοια ϑέµατα εδώ. Πάντως αν
τα αντικείµενα και οι µορφισµοί µίας κατηγορίας είναι πράγµατι σύνολα, η
κατηγορία λέγεται µικρή.

Βασικά παραδείγµατα κατηγοριών:

1. Set η κατηγορία των συνόλων, µε µορφισµούς τις απεικονίσεις ή συναρ-
τήσεις. Τα ϐέλη λοιπόν εδώ είναι πράγµατι συναρτήσεις.

2. Group η κατηγορία των οµάδων, µε µορφισµούς τους οµοµορφισµούς
οµάδων. Και εδώ τα ϐέλη είναι συναρτήσεις.3

3. Poset η κατηγορία που προκύπτει από µιά µερική διάταξη σε κάποιο
σύνολο X. Τα αντικείµενα είναι τα στοιχεία του X και, εάν a 4 b στο
X, τότε το σύνολο µορφισµών από το a στο b έχει ένα µοναδικό στοι-
χείο (δηλαδή µετασχηµατίζουµε τη σχέση διάταξης σε ϐέλος a → b).
Η µεταβατική ιδιότητα της διάταξης εξασφαλίζει ότι έχουµε κατηγορί-
α. Τα υπόλοιπα ελέγχονται εύκολα. Η κατηγορία αυτή έχει ελάχιστα
ϐέλη/µορφισµούς : κάθε σύνολο Mor(a, b) έχει το πολύ ένα στοιχείο.

4. Top η κατηγορία των τοπολογικών χώρων, µε µορφισµούς τις συνεχείς
απεικονίσεις µεταξύ χώρων. Αυτή είναι η πιό σηµαντική κατηγορία για
την Αλγεβρική Τοπολογία.

Ορισµός 1.2. ΄Ενας µορφισµός f ∈ Mor(A,B) στην κατηγορία C λέγεται
ισοµορφισµός εάν υπάρχει µορφισµός g στη συλλογή Mor(B,A) τέτοιος ώστε
g ◦ f = idA και f ◦ g = idB.

Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι, αν και ο ορισµός αυτός ϑα µας
δώσει οικείες έννοιες ισοµορφισµού σε συγκεκριµένες κατηγορίες, δεν αναφέ-
ϱεται πουθενά σε ιδιότητες όπως 1:1 (αµφιµονότιµη) και επί —για τον απλό
λόγο ότι τα ϐέλη δεν είναι απαραίτητα συναρτήσεις ! Θα δούµε αργότερα πώς
προσαρµόζονται οι ιδέες της αµφιµονοτιµίας και ¨επί¨ για γενικές κατηγορίες.

Στα παραπάνω ϐασικά παραδείγµατα πάντως επανευρίσκουµε γνωστές έν-
νοιες : δύο σύνολα είναι ισόµορφα κατηγορικά εάν είναι σε 1:1 και επί αντι-
στοίχιση (bĳection). ∆ύο οµάδες είναι ισόµορφες κατηγορικά αν είναι ισό-
µορφες ως οµάδες. ∆ύο τοπολογικοί χώροι είναι ισόµορφοι κατηγορικά εάν
υπάρχει οµοιοµορφισµός µεταξύ τους (µία 1:1 και επί συνεχής συνάρτηση
µε συνεχή αντίστροφη συνάρτηση).

3Προφανώς ϑα µπορούσαµε να ϑεωρήσουµε ως αντικείµενα τις οµάδες και ως µορφισµούς
όλες τις συναρτήσεις µεταξύ τους. Αυτό όµως δίνει διαφορετική κατηγορία και δεν είναι ιδιαί-
τερα χρήσιµο, καθώς αγνοεί τις ιδιότητες µίας οµάδας.
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Σχήµα 1.8: Μία κούπα είναι οµοιόµορφη µε έναν τόρο.

Παραδείγµατα: τα σύνολα Z και Q είναι ισόµορφα στην Set, η οµάδα
(Z4,+) είναι ισόµορφη µε την πολλαπλασιαστική οµάδα (Z5)× και τα (0, 1)
και R είναι ισόµορφα στην Top, όπως και ένας κύκλος είναι οµοιόµορφος µε
ένα τετράγωνο, δηλαδή είναι ισόµορφοι στην Top. Το κλασικό παράδειγµα
στην στοιχειώδη τοπολογία είναι αυτό µε την επιφάνεια µιάς κούπας που είναι
οµοιόµορφη µε την επιφάνεια ενός τόρου (ντόνατ) (Σχήµα 1.8).

∆ύο τουλάχιστον επιπλέον κατηγορίες χρειάζονται στην Αλγεβρική Τοπο-
λογία (αν δεν σας είναι γνωστές οι πολλαπλότητες, παρακάµψτε τες):

1. Diff είναι η κατηγορία των διαφορίσιµων πολλαπλοτήτων µε µορφισµούς
τις διαφορίσιµες απεικονίσεις. Ισοµορφισµός εδώ σηµαίνει διαφοροµορ-
ϕισµός, δηλαδή λεία 1:1 και επί απεικόνιση µε διαφορίσιµο αντίστροφο.

2. PL η κατηγορία µε αντικείµενα (συνήθως) τοπολογικές πολλαπλότητες οι
οποίες γράφονται ως µονοπλεκτικά συµπλέγµατα (simplicial complexes)
και οι µορφισµοί είναι απεικονίσεις µεταξύ τους που είναι γραµµικές σε
κάθε σύµπλοκο (λεπτοµέρειες αργότερα).

Στο επόµενο Κεφάλαιο, ϑα δούµε µία τρίτη κατηγορία η οποία είναι εξίσου
ϐασική για την Αλγεβρική Τοπολογία µε την Top: τα αντικείµενα ϑα είναι
πάλι τοπολογικοί χώροι, αλλά οι µορφισµοί ϑα αλλάξουν. Στο σύνολο των
συνεχών απεικονίσεων, ϑα ορίσουµε µία σχέση ιδοσυναµίας, την οµοτοπική
ισοδυναµία. Οι µορφισµοί ϑα είναι οι κλάσεις ισοδυναµίας.


