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Tóm tắt nội dung

Cho X là một đa tạp giải tích phức, với chiều phức n, và V là một phân thớ
vector giải tích có hạng r với cơ sởX. Bó S(V ) của mầm các lát cắt chỉnh hình trên
V là một bó giải tích nhất quán trên X, và các nhóm đối đồng điều Hq(X,S(V ))
đóng vai trò quan trọng trong rất nhiều bài toán; cụ thể nếu X là một đa tạp đại
số xạ ảnh, V là phân thớ ứng với lớp D các ước của X (trong trường hợp này
r = 1), chiều của các không gian vector Hq(X,S(V )) trùng với các dạng "siêu
trù phú" (superabondances) liên quan tới định lý Riemann-Roch tổng quát (xem
ở trên các Ghi chú xuất bản năm 1953 và 1954 tại Proc.Nat.Acad.Sci.U.S.A. bởi
K.Kodaira, D.C.Spencer và F.Hirzebruch).

Mặt khác ta biết rằng các lớp ước D và K − D (K là lớp chuẩn tắc) đóng

vai trò đối ngẫu trong định lý Riemann-Roch. Ở đây chúng tôi làm rõ kết quả
này và mở rộng nó cho trường hợp một phân thớ V bất kỳ, bằng cách chứng
minh, dưới các giả thiết khá tổng quát, rằng các không gian vector Hq(X,S(V ))
và Hn−q

∗ (X,S(Ṽ )) đối ngẫu với nhau, trong đó Ṽ chỉ một phân thớ mà xây dựng
của nó tổng quát hóa cho K −D. Trường hợp đặc biết của định lý này đã được
chứng minh bởi H.Cartan và L.Schwartz ([10], định lý 4), và trường hợp tổng quát
chỉ là một mở rộng đơn giản từ kết quả của họ.

1 Mở đầu

1.1 Tích tensor của hai bó module

Cho X là một không gian topo, và A = ∪x∈XAx là bó vành trên X (với các định nghĩa
về bó, chúng tôi dẫn [2] và [4] ); ta giả thiết các Ax giao hoán và sở hữu một phần tử đơn
vị biến thiên liên tục với x. Ta nói rằng M là một bó A-module nếu, với mọi x ∈ X, Mx

được trang bị một cấu trúc module đơn vị trên Ax sao cho ánh xạ (a,m) 7→ a.m, định
nghĩa trên tập G các cặp (a,m), trong đó a ∈ Ax và m ∈ Mx với x ∈ X, là một ánh xạ
liên tục từ G ⊂ A×M vào M .

Cho M và N là hai bó A-module. Nếu U là một tập mở của X, gọi AU ,MU , NU
là nhóm các lát cắt của A,M,N trên U . Rõ ràng AU là một vành giao hoán đơn vị, và
MU , NU là các module đơn vị trên AU . Đặt PU = MU ⊗ NU , trong đó tích tensor được
lấy trên AU ; nếu V ⊂ U , ta có các đồng cấu chuẩn tắc sau :

AU −→ AV , MU −→MV , NU −→ NV

; chúng định nghĩa, sau khi chuyển qua tích tensor, một đồng cấu từ PU vào PV . Tập hợp
các module PU và các đồng cấu PU −→ PV định nghĩa một bó P (xem [2], XIV-3 ); và
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module điểm Px là giới hạn nội xạ ( với x ∈ U ) của các module PU . Vì ta có :

Ax = lim
x∈U

AU , Mx = lim
x∈U

MU , Nx = lim
x∈U

NU

nên1 Px đẳng cấu vớiMx⊗Nx, với tích tensor trên Ax. Vì lý do này, bó P được gọi là tích
tensor của các bó M và N và ta ký hiệu M ⊗N . Do A là giao hoán, nó là một A-module;
khi A là bó hằng, ta thu lại được định nghĩa trong [2], XIV-10.

Các tính chất của M ⊗AN hoàn toàn tương tự với tính chất của tích tensor module :

1. Nếu M ′ và N ′ là hai bó A-module, ϕ (tương ứng ψ) là đồng cấu A-tuyến tính từ
M vào M ′ (tương ứng từ N vào N ′), tích tensor ϕ⊗ψ là đồng cấu từ M ⊗AN vào
M ′ ⊗A N ′.

2. Mọi dãy khớp đồng cấu A-tuyến tính

N −→ N ′ −→ N ′′ −→ 0

cảm sinh dãy khớp

M ⊗A N −→M ⊗A N ′ −→M ⊗A N ′′ −→ 0

3. Ta có các đẳng cấu chuẩn tắc:

(M ⊗AN)⊗AQ ∼= M ⊗A (N ⊗AQ), M ⊗AN ∼= N ⊗AM, M ⊗AA ∼= M, v.v.

Nếu X là một đa tạp giải tích phức, và nếu ta lấy A là bó O của mầm các hàm chỉnh
hình trên X, thì định nghĩa bó O-module trùng với định nghĩa của bó giải tích, được định
nghĩa trong [4], n0 5. Ngoài ra các tính chất 2 và 3 dẫn tới hệ quả trực tiếp rằng tích
tensor của hai bó giải tích nhất quán là một bó giải tích nhất quán.

Cuối cùng,lưu ý rằng ta có thể định nghĩa một cách tương tự các bó TorAp (M,N) =

∪xTorAxp (Mx, Nx) với mọi p > 0 (với định nghĩa của Tor, xem trong [5], ch. VI, §1 ). Tuy
nhiên, định nghĩa của HomA(M,N) tinh tế hơn, và không thể thực hiện nếu không có các
điều kiện chặt hơn trên M . Ta sẽ không đi sâu vào vấn đề này, vì ở phần tiếp theo ta chỉ
sử dụng tích tensor.

1.2 Đối đồng điều của một không gian với hệ số trong bó

(Trong mục này, ta sẽ giả thiết X là paracompact)
Cho Φ là một họ các tập con của X thỏa mãn các điều kiện sau :

1.2.1. Mọi tập trong Φ là tập đóng.

1.2.2. Mọi tập con đóng của một tập trong Φ đều thuộc Φ.

1.2.3. Mọi hợp hữu hạn của các tập trong Φ đều thuộc Φ.

1Do tích tensor giao hoán với giới hạn nội xạ
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1.2.4. Mọi tập trong Φ đều chứa một lân cận thuộc Φ.

Nếu F là một bó trên X, khi đó ta định nghĩa được (xem [2] ) các nhóm đối đồng
điều của X với hệ số trong F và có giá trong Φ, ký hiệu Hq

Φ(X,F ), q = 0, 1, .... Ta
nhắc lại các tính chất của chúng :

1.2.5. H0
Φ(X,F ) là nhóm các lát cắt của F với giá trong Φ.

1.2.6. Hq
Φ(X,F ) = 0 với q > 0 nếu F là bó mềm.

1.2.7. Mọi dãy khớp bó 0→ A→ B → C → 0 cảm sinh một dãy khớp đối đồng điều :

. . . Hq
Φ(A,F )→ Hq

Φ(B,F )→ Hq
Φ(C,F )→ Hq+1

Φ (A,F )→ . . .

Từ các tính chất trên ta dễ dàng suy ra (xem [2], XVI, XIX hoặc [10], n0 2) :

1.2.8. Cho 0 → F → C0 δ→ C1 δ→ C2 δ→ . . . là một dãy khớp bó, và giả thiết rằng tất
cả các Hp

Φ(X,Cq) đều bằng 0 với mọi p > 0 (để ý điều này đúng trong trường hợp
các bó Cq là mềm). Dưới các điều kiện này, tổng trực tiếp

⊕
q>0H

0
Φ(X,Cq), cùng

với toán tử đối biên δ, là một phức được chia cấp(gradué) trong đó nhóm đối đồng
điều cấp q đẳng cấu với Hq

Φ(X,F ).

Khi Φ là họ tất cả các tập con đóng (tương ứng, compact) của X, ta ký hiệu
Hq(X,F ) (tương ứng, Hq

∗(X,F ) ) thay cho Hq
Φ(X,F ). Hai họ tập này, quan trọng

nhất trong ứng dụng, sẽ là hai họ duy nhất được xét đến trong phần 3 và 4.

2 Tổng quát hóa một định lý của Dolbeault

Ta giả thiết bắt đầu từ đây rằng X là một đa tạp giải tích phức, đếm được tới vô cùng
(nên paracompact), và có chiều phức n.

2.1 Bó các dạng vi phân trên X

Ta sẽ xét các bó sau trên đa tạp X :
O : bó các mầm hàm chỉnh hình.
Ωp : bó mầm các dạng vi phân chỉnh hình cấp p.
Ap,q : bó mầm các dạng vi phân dạng (p, q) với hệ số các hàm khả vi vô cùng.
Kp,q : bó mầm các dạng vi phân dạng (p, q) với hệ số là hàm suy rộng.2

Tất cả các bó trên đều là bó O-module, một cách hiển nhiên. Ta có Ω0 = O, Ωp ⊂ Ap,0,
Ap,q ⊂ Kp,q. Các lát cắt của Kp,q là các dòng cấp (p, q), xem [8].

Ta biết rằng, nếu ω là một dạng cấp (p, q), dω là tổng của một dạng với cấp (p+ 1, q)
và một dạng có cấp (p, q+ 1) mà ta ký hiệu tương ứng là ∂ω và ∂ω; toán tử ∂ định nghĩa
một đồng cấu từ Ap,q vào Ap+1,q, và từ Kp,q vào Kp+1,q. Quan sát thấy rằng các đồng
cấu này đều O-tuyến tính vì ∂f = 0 nếu f là một hàm chỉnh hình.

2Trên một đa tạp định hướng với chiều thực m, ta gọi "hàm suy rộng" là một dòng bậc 0, tức là
một phần tử của đối ngẫu không gian các dạng vi phân có giá compact với bậc m (xem [8]). Định
nghĩa này là cần thiết nếu ta muốn một hàm là một hàm suy rộng nói riêng.
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Nếu ω là một dạng vi phân với hệ số hàm trơn dạng (p, 0), điều kiện ∂ω = 0 hiển nhiên
tương đương với điều kiện ω là chỉnh hình; ta có kết quả tương tự với các dòng, như một
hệ quả trong [9], Ch.VI, §§6-7 chẳng hạn. Mặt khác, theo một kết quả của Grothendieck
(trích dẫn trong [7]), mọi dạng ω, với hệ số hàm trơn hoặc hàm suy rộng, cấp (p, q) với
q > 1, sao cho ∂ω = 0, đều bằng ∂α trong một lân cận, với α có cấp (p, q − 1). Nói cách
khác (xem [7]):

Mệnh đề 1. Các dãy đồng cấu bó :

0→ Ωp
∂→ Ap,0 ∂→ Ap,1 ∂→ . . .→ Ap,n → 0

và
0→ Ωp

∂→ Kp,0 ∂→ Kp,1 ∂→ . . .→ Kp,n → 0

là các dãy khớp

2.2 Phân thớ vector giải tích

Cho P là phân thớ chính giải tích, với cơ sở X, và nhóm cấu trúc G là nhóm tuyến tính
phức GLr(C). Ta lấy thớ dạng F là không gian Cr trên đó tác động của G là hiển nhiên,
và cho V = P×GF là phân thớ ứng với P với thớ có dạng F (nhắc lại rằng V là không gian
thương của P ×F với quan hệ tương đương (p.g, f) = (p, g.f) với p ∈ P, g ∈ G, f ∈ F ). Vì
tác động của G bảo toàn cấu trúc vector của Cr, mỗi thớ Vx của V (x ∈ X) được trang
bị một cấu trúc không gian vector phức có chiều r. Một không gian phân thớ V như thế
được gọi là phân thớ vector phức với thớ vector. Nó đẳng cấu địa phương với X ×Cr, với
phép chuyển bản đồ được biểu diễn bởi các ma trận chỉnh hình nghịch đảo bậc r.

Nếu s(x) là một lát cắt chỉnh hình của V trên tập mở U của X, và nếu f(x) là hàm
chỉnh hình trên U , hàm f(x).s(x) là một lát cắt chỉnh hình của V trên U ; ngoài ra,tổng
hai lát cắt chỉnh hình là một lát cắt chỉnh hình. Từ đó suy ra bó S(V ) của mầm các lát
cắt chỉnh hình của V được trang bị một cấu trúc bó giải tích; vì V đẳng cấu địa phương
với X×Cr, bó này đẳng cấu địa phương với Or và là một bó giải tích nhất quán nói riêng.

Ngược lại, cho F là một bó giải tích đẳng cấu địa phương với Or. Tồn tại một phủ mở
{Uα} của X và, với mọi α, một đẳng cấu ϕα từ Or vào giới hạn của F vào Uα; ϕ−β ◦ ϕα
là tự đẳng cấu của Or trên Uα ∩ Uβ , nên được định nghĩa bởi một ma trận nghịch đảo
Mαβ trên Uα ∩ Uβ ; các Mα,β định nghĩa một phân thớ vector V sao cho S(V ) đẳng cấu
với F , và ta dễ dàng thấy tính chất này đặc trưng cho V , chính xác tới đẳng cấu.

Vì thế tồn tại một song ánh giữa bó giải tích tự do địa phương với hạng r (nói cách
khác, đẳng cấu địa phương với Or) và phân thớ vector giải tích có hạng r 3.

2.3 Dạng vi phân với hệ số trong phân thớ vector giải tích

Cho V là một phan thớ vector giải tích trên X. Ta sẽ gắn cho V các bó sau :

Ωp(V ) = S(V )⊗O Ωp, Ap.q(V ) = S(V )⊗O Ap.q, Kp.q(V ) = S(V )⊗O Kp.q

3Dĩ nhiên, một kết quả tương tự đúng cho phân thớ topo (trơn, giải tích thực, đại số, . . . ) với thớ
vector.
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Ta có Ω0(v) = S(V ), Ωp(V ) ⊂ Ap.0(V ), Ap,q(V ) ⊂ Kp.q(V ). Một lát cắt của Ap.q
được gọi là một dạng vi phân cấp (p.q) với hệ số trong V ; vì S(V ) đẳng cấu địa phương
với Or, một dạng vi phân như thế có thể được đồng nhất địa phương với một hệ r dạng
vi phân cấp (p.q), theo nghĩa thông thường.

Vì ∂ là một đồng cấu O-tuyến tính từ Ap.q vào Ap.q+1, ta có thể định nghĩa đồng cấu

1⊗ ∂ : S(V )⊗Ap.q → S(V )⊗Ap.q+1

và như thế ta thu được một đồng cấu từ Ap.q(V ) vào Ap.q+1(V ), mà ta vẫn ký hiệu là ∂.
Định nghĩa tương tự cho Kp.q(V ).

Mệnh đề 2. Các dãy đồng cấu bó :

0→ Ωp(V )
∂→ Ap,0(V )

∂→ Ap,1(V )
∂→ . . .→ Ap,n(V )→ 0

và
0→ Ωp(V )

∂→ Kp,0(V )
∂→ Kp,1(V )

∂→ . . .→ Kp,n(V )→ 0

là các dãy khớp

Mệnh đề 3. Các bó Ap.q(V ) và Kp.q(V ) là các bó mềm.

Thật vậy, nếu g là một hàm trơn trên X, ánh xạ ω → g.ω là một đồng cấu O-tuyến
tính từ Ap.q vào chính nó, nên định nghĩa một đồng cấu từ Ap.q(V ) vào chính nó; bằng
cách xét một phân hoạch đơn vị {gα}, ta thấy Ap.q(V ) là bó mềm; ta có điều tương tự
với Kp.q(V ).

2.4 Nhóm đối đồng điều của X với hệ số trong Ωp(V )

Đặt Ap,qΦ (V ) = H0
Φ(X,Ap.q(V )), không gian các dạng vi phân cấp (p.q), với hệ số trong V ,

và có giá trong họ Φ thỏa mãn các điều kiện 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. .Toán tử vi phân ∂
đưa Ap.q(V ) vào Ap.q+1(V ) và ta có ∂ ◦∂ = 0. Ta đặt AΦ(V ) =

⊕
p.q A

p.q
Φ (V ); được trang

bị toán tử ∂, AΦ(V ) là một phức chia cấp đôi, mà ta gọi nhóm đối đồng điều song cấp
(p, q) là Hp.q(AΦ(V )). Nếu Φ là họ tất cả các tập con đóng (tương ứng compact) của X,
ta sẽ viết Ap.q(V ) và A(V ) (tương ứng Ap.q∗ (V ) và A∗(V )) thay cho Ap.qΦ (V ) và AΦ(V ).

Ta định nghĩa tương tự Kp.qΦ (V ) và KΦ(V ) =
⊕

p.q K
p.q
Φ (V ).

Áp dụng 1.2.8 cho dãy khớp của mệnh đề 2 (điều này hợp lệ nhờ mệnh đề 3), ta thu
được định lý sau, mở rộng của mệnh đề trong [7]. :

Định lý 4. Cho X là một đa tạp giải tích phức đếm được ở vô cùng, V là phân thớ vector
với cơ sở X và Φ là họ các tập con của X thỏa mãn các điều kiện 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
. Nhóm Hq(X,Ωp(V )) đẳng cấu với Hp.q(AΦ(V )) cũng như Hp.q(KΦ(V )).

(Ngoài ra, ba nhóm trên được trang bị cấu trúc không gian vector phức, và các đẳng
cấu trong định lý bảo toàn các cấu trúc này)

Hệ quả 5. Nhóm Hq
Φ(X,S(V )) đẳng cấu với H0.q(AΦ(V )) cũng như H0.q(KΦ(V ))
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Ngược lại, hệ quả 5 cho phép ta thu lại được định lý 4; vì bó Ωp(V ) tự do địa phương,
tồn tại một phân thớ vector W sao cho S(W ) đẳng cấu với Ωp(V ); ngoài ra dễ thấy phân
thớ Wx của W tại x ∈ X đẳng cấu chính tắc với Vx ⊗C ∧pDx, trong đó Dx chỉ đối ngẫu
của không gian tiếp tuyến với X tại x. Bằng cách áp dụng hệ quả 5 cho W , ta thấy

Hq
Φ(X,Ωp(V )) = Hq

Φ(X,S(W ))

đẳng cấu vói H0.q(AΦ(W )); để thu lại được định lý 4 , ta chỉ cần kiểm tra rằng A0.q(W )
đẳng cấu với Ap.q(V ), việc này không có quá nhiều khó khăn.

Hệ quả 6. Hq
Φ(X,Ωp(V )) = 0 với q > n, nếu n là chiều phức của X.

2.5 Lưu ý

Nếu F là bó giải tích bất kỳ, ta có thể hình thành dãy :

0→ F → F ⊗O A0.0 ∂→ F ⊗O A0.1 → . . .
∂→ F ⊗O A0.n → 0

Nếu ta có thể chứng minh đây là dãy khớp, ta có thể thu được một phép giải của F với
bó mềm (xem 1.2.8) và khi đó định lý 4 cùng với các hệ quả của nó được mở rộng cho các
bó giải tích. Không may, việc đây là một dãy khớp hoàn toàn không hiển nhiên; ta có thể
nghĩ đến việc chứng minh nó bằng cách chứng minh TorOxp (Fx,A0,0

x ) = 0 với mọi p > 1,
nhưng vấn đề này xem ra khó.

3 Định lý đối ngẫu

3.1 Topo trên không gian Ap,q(V )

Ta sẽ định nghiã một họ nửa chuẩn4 trên không gian Ap.q(V ) các lát cắt của Ap.q(V ).
Xét hệ (K,ϕ, ψ, k) thỏa mãn các điều kiện sau

3.1.1. K là tập compact của X .

3.1.2. ϕ là một phép đồng phồi giải tích từ lân cận U của K vào một tập mở trong Cr.

3.1.3. ψ là một đẳng cấu từ π−1(U) vào U × Cr , π chỉ một phép chiếu từ V vào X.

3.1.4. k là một chuỗi 2n số tự nhiên > 0 : r1, . . . , rn, s1, . . . , sn.

Nếu ω là một phần tử của Ap.q(V ), giới hạn của ω vào U có thể được đồng nhất (thông
qua ψ) với một hệ r dạng vi phân cấp (p.q) trên U , hệ này lại có thể được đồng nhất
(thông qua ϕ) với một hệ gồm r.CpnC

q
n = N hàm trơn trên ϕ(U) ; ta ký hiệu các hàm này

là ωi,ϕ,ψ, 1 6 i 6 N . Cho Dk là toán tử vi phân ∂r1+···+rn+s1+···+sN

∂z
r1
1 ...∂zrnn ∂z̄

s1
1 ...∂z̄snn

. Ta đặt :

pK,ϕ,ψ,k(ω) = sup
z∈ϕ(K)

sup
16i6N

∣∣Dkωi,ϕ,ψ(z)
∣∣

4Xem [1], mà chúng tôi dẫn tới về tất cả những gì liên quan đến không gian vector topo
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Các hàm pK,ϕ,ψ,k là các nửa chuẩn; khi xét tất cả các bộ (K,ϕ, ψ, k) có thể, các nửa chuẩn
này định nghĩa một topo tách (Hausdorff, n.d) trên Ap,q(V ). Dễ thấy topo này không thay
đổi khi ta chỉ giới hạn xét họ các compact Kα mà phần trong của chúng phủ X, và, với
mỗi phần tử α , một cặp (ϕα, ψα) thỏa mãn 3.1.2 và 3.1.3 .Topo của Ap.q(V ) có thể được
định nghĩa bằng một họ đếm được các nửa chuẩn: một topo như thế có thể metric hóa
được.

Một dãy ωn các phần tử của Ap,q(V ) tiến về 0 đối với topo trên nếu tại lân cận của
mọi điểm thuộc X, các N hàm biểu diễn địa phương của ωn hội tụ đều về 0, cũng như tất
cả các đạo hàm riêng của chúng. Vậy nên ta có thể nói rằng topo của Ap,q(V ) là topo hội
tụ đều địa phương (hay trên tất cả các compact, khái niệm này tương đương) của mỗi đạo
hàm . Không gian Ap,q(V ) hoàn toàn giống với không gian E của Schwartz ([9], tr.88); ta
kiểm tra được rằng, giống như E, không gian này đầy đủ, hay nói cách khác, nó là không
gian Fréchet.

3.2 Đối ngẫu topo của Ap,q(V )

Ta biết rằng đối ngẫu topo của E có thể được đồng nhất với không gian các hàm suy rộng
với giá compact (xem [9], t.89, định lý XXV). Ta sẽ mở rộng kết quả này cho Ap.q(V ).

Cho V ∗ là phân thớ đối ngẫu của V : nếu V được định nghĩa bằng phân thớ chính P ,
ta có thể định nghĩa V ∗ như là không gian gắn với P , với thớ dạng Cr, mà trên đó GLr(C)
tác động như biểu diễn đối thành phần (contragrédiente) của biểu diễn thông thường; hoặc
nữa, nếu V được định nghĩa với các phép chuyển bản đồ là các ma trận chỉnh hình Mαβ ,
ta có thể định nghĩa V ∗ bằng các ma trận đối thành phần M̌αβ =

t
(Mαβ)−1.

Với mọi x ∈ X, tồn tại một dạng song tuyến tính chính tắc trên Vx×V ∗x , làm cho hai
không gian này đối ngẫu với nhau (tên gọi "phân thớ đối ngẫu" là vì vậy); nó định nghĩa
một đồng cấu O-tuyến tính từ S(V )⊗O S(V ∗) vào O; mặt khác, phép lấy tích ngoài định
nghĩa một đồng cấu O-tuyến tính từ Ap.q ⊗O Kp

′.q′ vào Kp+p′,q+q′ , với q và q′ là các số
nguyên > 0 bất kỳ. Từ đó bằng cách chuyển qua tích tensor ta có đồng cấu O-tuyến tính

ε : Ap.q(V )⊗O Kp.q(V )→ Kp+p
′,q+q′

Nếu ω ∈ Ap.q(V ) và T ∈ Kp′,q′

∗ (V ∗), ảnh của ω ⊗ T bởi ε sẽ được ký hiệu ω ∧ T ; đó là
một phần tử của Kp+p′,q+q′

∗ , nghĩa là một dòng với giá compact có dạng (p + p′, q + q′).
Nếu ta lấy một bản đồ địa phương trên V và bản đồ tương ứng trên V ∗, dạng ω đồng
nhất với r dạng ωi, dòng T với r dòng Ti, và ω ∧ T bằng

∑r
i=1 ωi ∧ Ti. Nói riêng, lấy

p′ = n− p, q′ = n− q. Khi đó ω ∧ T là một dòng có giá compact có dạng (n, n), mà ta có
thể lấy tích phân trên X (X được định hướng tự nhiên bởi cấu trúc phức). Ta đặt

〈ω, T 〉 =

∫
X

ω ∧ T

Cho T cố định, ánh xạ ω → 〈ω, T 〉 là một dạng tuyến tính trên Ap.q(V ) mà ta ký hiệu là
LT .

Mệnh đề 7. Ánh xạ T → LT là đẳng cấu từ Kn−p,n−q
∗ (V ∗) vào đối ngẫu topo của Ap.q(V )

5.
5Mệnh đề này là trường hợp đặc biệt của một kết quả đúng với mọi phân thớ trơn V : đối ngẫu
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Ta có ngay rằng LT = 0 suy ra T = 0. Do đó ta phải chứng minh : a) LT liên tục, b)
mọi dạng tuyến tính liên tục L trên Ap.q(V ) có dạng LT .

Chọn một phủ mở hữu hạn địa phương {Uα} của X đủ nhỏ sao cho V tầm thường
trên mỗi Uα và Uα compact tương đối. Cho {θα} là phân hoạch đơn vị trơn ứng với Uα.

Đầu tiên ta chứng minh tính liên tục của ω. Cho {ωn} là một dãy phần tử thuộc
Ap.q(V ) tiến tới 0. Với mọi α, dãy θαωn tiến tới 0, và giá của các dạng này nằm nguyên
trong một tập compact cố định trong Uα; biểu diễn địa phương của θαω ∧ T viết như ở
trên cho thấy 〈θαωn, T 〉 tiến tới 0. Mặt khác, tập H các chỉ số α sao cho Uα giao với giá
của T là hữu hạn, do tính compact của giá. Kết quả là 〈ωn, T 〉 =

∑
α∈H〈θαω, T 〉 tiến tới

0, và LT là một dạng tuyến tính liên tục.
Ngược lại, cho L là một dạng tuyến tính liên tục trên Ap.q(V ). Cho ωn là một dãy

phần tử thuộc Ap.q(V ), tiến về 0, sao cho giá của ωn được chứa trong một tập compact
trong Uα. Hiển nhiên L(ωn) tiến tới 0. Nhưng mỗi ωn được xác định trên Uα bởi một hệ
r dạng vi phân cấp (p.q) có giá compact, và ta biết rằng không gian đối ngẫu của không
gian các dạng vi phân có giá compact cấp (p.q) (được trang bị topo như trên, tương tự với
không gian D của Schwartz) là không gian các dòng dạng (n − p, n − q) (xem [8] , trong
đó mệnh đề này được lấy làm định nghĩa của dòng). Do đó tồn tại, với mỗi α, một lát cắt
Tα của Kn−p,n−q(V ∗) trên Uα, sao cho

∫
Uα
ω ∧ Tα = L(ω) với mọi ω. Rõ ràng Tα = Tβ

trên Uα ∩ Uβ , nói cách khác Tα là giới hạn vào Uα của một lát cắt T của Kn−p,n−q(V ∗)
trên X; tính liên tục của L cho thấy Tα = 0 ngoài một tập hữu hạn các α, nghĩa là T có
giá compact. Cuối cùng, với mọi ω ∈ Ap.q(V ), ta có

L(ω) =
∑
α

L(θαω) =
∑
α

∫
Uα

θαω ∧ T =

∫
X

ω ∧ T = LT (ω)

đpcm. Kể từ lúc này, ta sẽ đồng nhất Kn−p,n−q
∗ (V ∗) với đối ngẫu topo của Ap.q(V ) thông

qua ánh xạ T → LT .

Mệnh đề 8. Ánh xạ tuyến tính ∂ : Ap.q(V )→ Ap.q+1(V ) liên tục và chuyển vị của nó là
(−1)p+q+1∂ : Kn−p,n−q−1

∗ (V )→ Kn−p,n−q
∗ (V ∗)

Cho ω ∈ Ap.q(V ) và T ∈ Kn−p,n−q−1
∗ (V ∗) . Ta có

d(ω ∧ T ) = ∂(ω ∧ T ) = ∂ω ∧ T + (−1)p+qω ∧ ∂T

và do
∫
X
d(ω ∧ T ) = 0, ta suy ra :

〈∂ω, T 〉+ (−1)p+q〈ω, ∂T 〉 = 0

điều này hoàn tất chứng minh mệnh đề (tính liên tục của ∂ là hiển nhiên).

3.3 Chứng minh định lý đối ngẫu

Ý nghĩa của các mệnh đề 7 và 8 là đối ngẫu topo của phức A(V ) đẳng cấu với phức
K∗(V

∗). Để đi từ đây tới nhóm đối đồng điều của các phức này, ta sẽ sử dụng bổ đề sau :

của không gian các lát cắt trơn của V đẳng cấu với không gian các dòng có bậc tối đa, với hệ số trong
phân thớ đối ngẫu của V , với giá compact.
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Bổ đề 9. Cho L,M,N là các không gian Fréchet, và u : L → M , v : M → N , hai đồng
cấu 6 tuyến tính sao cho v ◦ u = 0. Gọi L∗,M∗, N∗ là đối ngẫu topo của L,M,N , và
tu, tv là các ánh xạ chuyển vị của u và v. Đặt C = v−1(0) và B = u(L), H = C/B, và
C ′ = tu−1(0), B′ = tv(N∗), H ′ = C ′/B′.

Khi đó H là một không gian Fréchet với đối ngẫu topo đẳng cấu với H ′.

Vì u là đồng cấu, B = u(L) đầy đủ, nên đóng, và H là một không gian Fréchet. (xem
[1],tr.34).

Mặt khác cho c′ ∈ C ′, và h là phần tử của H ′ định nghĩa bởi c′. Theo định nghĩa, c′ là
một dạng tuyến tính liên tục trên M , bằng không trên B, nên định nghĩa một dạng tuyến
tính liên tục trên H chỉ phụ thuộc vào h′. Nếu dạng tuyến tính này triệt tiêu, c′ triệt tiêu
trên C, nên thuộc tv(N∗) = B′, vì v là một đồng cấu, nói cách khác h′ = 0.

Ngược lại, mọi dạng tuyến tính λ liên tục trên H, có thể được đồng nhất với một dạng
tuyến tính liên tục trên C và triệt tiêu trên B; theo định lý Hahn-Banach ([1],tr.111) ta
có thể mở rộng dạng tuyến tính lên M ; và như thế thu được một phần tử c′ của C ′,và từ
đó một phần tử h′ của H ′, và ngay lập tức ta có rằng dạng tuyến tính định nghĩa bởi h′

trên H không là gì khác ngoài λ, điều này kết thúc chứng minh rằng H ′ đẳng cấu với đối
ngẫu topo của H.

Ta sẽ ứng dụng bổ đề trên với L = Ap,q−1(V ),M = Ap.q(V ), N = Ap.q+1(V ), và
u = ∂, v = ∂. Theo mệnh đề 7, ta có :

L∗ = Kn−p,n−q+1
∗ (V ∗), M∗ = Kn−p,n−q

∗ (V ∗), N∗ = Kn−p,n−q−1
∗ (V ∗)

và theo mệnh đề 8, tu = (−1)p+q∂, tv = (−1)p+q+1∂. Mặt khác, định lý 4 cho thấy :

H = Hq(X,Ωp(V )), và H ′ = Hn−q
∗ (X,Ωn−p(V ∗)).

Từ đó bằng cách áp dụng bổ đề 9 :

Định lý 10. Cho X là một đa tạp giải tích phức, đếm được ở vô cùng, với chiều phức n,
và cho V là một phân thớ vector giải tích với cơ sở X. Giả sử hai ánh xạ tuyến tính :

Ap.q−1(V )
∂→ Ap,q(V )

∂→ Ap.q+1(V )

là các đồng cấu. Khi đó đối ngẫu topo của không gian Fréchet Hq(X,Ωp(V )) đẳng cấu
chính tắc với Hn−q

∗ (X,Ωn−p(V ∗)).

Với p = 0 (trường hợp mà ta luôn có thể đưa về, như ta đã thấy ở ), định lý 10 cho
thấy Hq(X,S(V )) đối ngẫu với Hn−q

∗ (X,Ωn(V ∗)). Mặt khác Ωn(V ∗) tự do địa phương,
nên đẳng cấu vói S(Ṽ ), với Ṽ chỉ phân thớ vector với thớ Ṽx tại một điểm x ∈ X đẳng
cấu chính tắc V ∗x ⊗C ∧nDx, với các ký hiệu ở phần 2.4. Ta quan sát thấy ˜̃V = V . Từ đó
ta có thể phát biểu :

Hệ quả 11. Giả sử hai ánh xạ tuyến tính :

A0.q−1(V )
∂→ A0,q(V )

∂→ A0.q+1(V )

là các đồng cấu. Khi đó đối ngẫu topo của không gian Fréchet Hq(X,S(V )) đẳng cấu chính
tắc với Hn−q

∗ (X,S(Ṽ )).
6Xem N.Bourbaki, Top.Gén., Chap. III, §2. (n.d : "đồng cấu" ở đây nghĩa là ánh xạ liên tục, có

ảnh đóng)
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3.4 Một tiêu chuẩn

Để áp dụng được định lý đối ngẫu, điều kiện cần là phải chứng minh ∂ là một đồng cấu.
Đây là một tiêu chuẩn giúp ta khẳng định điều đó :

Mệnh đề 12. Nếu chiều của Hq(X,Ωp(V )) là hữu hạn, ánh xạ ∂ : Ap.q−1(V )→ Ap,q(V )
là một đồng cấu.

Goi Cp.q(V ) là hạch của ∂ : Ap.q(V ) → Ap,q+1(V ); vì ∂ liên tục, Cp.q(V ) đóng, nên
là một không gian Fréchet. Giả thiết đã cho tương đương với việc ∂(Ap,q−1(V )) là một
không gian con với đối chiều hữu hạn của Cp.q(V ), ta thấy mệnh đề 12 là trường hợp đặc
biệt của kết quả sau :

Bổ đề 13. Cho u là ánh xạ tuyến tính liên tục từ không gian Fréchet L vào không gian
Fréchet M . Nếu u(L) là một không gian con với đối chiều hữu hạn của M , ánh xạ u là
một đồng cấu.

Chứng minh. 7 Cho P là phần bù đại số của u(L) trong M , và cho v là ánh xạ từ L× P
vào M định nghĩa bởi :

v(x, y) = u(x) + y, nếu x ∈ L, y ∈ P

Ánh xạ v là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ L × P vào M , mà P là một không gian
Hausdorff với chiều hữu hạn, nên L× P là một không gian Fréchet. Định lý Banach ([1],
tr.34) cho thấy v là một đồng cấu, từ đó ta lập tức có u là một đồng cấu.

3.5 Ứng dụng cho đa tạp Stein

Định lý 14. Cho X là một đa tạp Stein, với số chiều phức n, và cho V là một phân thớ
vector giải tích với cơ sở X. Ta có Hq

∗(X,Ω
p(V )) = 0 với q 6= n, và Hn

∗ (X,Ωp(V )) đẳng
cấu với đối ngẫu topo của H0(X,Ωn−p(V ∗)).

(Khi V là phân thớ tầm thường X × C, ta thu lại được định lý 4 trong ).
Thật vậy, theo định lýB cho các đa tạp Stein (xem [3], [4] ), ta cóHn−q(X,Ωn−p(V ∗) =

0 với q 6= n, điều này chứng minh (theo mệnh đề 12) rằng ∂ luôn là một đồng cấu. Bằng
cách áp dụng định lý 10 cho V ∗ và n− p lần lượt thay cho V và p , ta thu được kết quả
đã cho.

Ta lưu ý rằng topo của H0(X,Ωn−p(V ∗)) là topo hội tụ compact.

Hệ quả 15. Cho K là một tập con compact của X và s là lát cắt chỉnh hình của V trên
X −K. Nếu n > 2, tồn tại một lát cắt chỉnh hình của V trên toàn bộ X và trùng với s
bên ngoài một tập compact K ′ ⊃ K.

Chứng minh giống hệt với chứng minh trong [10], n013, trong trường hợp V là tầm
thường.

7Chứng minh này là của L.Schwartz
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3.6 Ứng dụng cho đa tạp compact

Nếu X là một đa tạp giải tích phức compact, ta biết (xem [6] ) rằng số chiều của Hq(X,F)
hữu hạn với bó giải tích nhất quán F bất kỳ. Do đó ta có thể áp dụng tiêu chuẩn của
mệnh đề 12, và như vậy thu được (với Hq

∗(X,F) = Hq(X,F) do X compact) :

Định lý 16. Cho X là một đa tạp giải tích compact với số chiều phức n và V là một
phân thớ vector giải tích với cơ sở X. Khi đó các không gian vector

Hq(X,Ωp(V )) và Hn−q(X,Ωn−p(V ∗))

đối ngẫu với nhau; nói riêng, các không gian này có cùng chiều.

Với p = 0 :

Hệ quả 17. Hq(X,S(V )) và Hn−q(X,S(V )) có cùng chiều.

3.7 Một ví dụ trong đó ∂ không là đồng cấu

Cho Y = C2, và F là một tập con đóng, liên thông, và không compact trong Y . Đặt
X = Y − F . Bằng cách áp dụng dãy khớp đối đồng điều (xem [2] , XVII-4), ta thu được
dãy khớp :

H0
∗ (F,O)→ H1

∗ (X,O)→ H1
∗ (Y,O)

Theo định lý 4 trong (hay định lý 14 ở trên ),

H1
∗ (Y,O) = 0,

và theo giả thiết đã cho trên F , H0
∗ (F,O) = 0. Do đó H1

∗ (X,O) = 0. Chọn F sao cho
X không là một miền chỉnh hình (chỉ cần chọn F là một đường thẳng thực chẳng hạn).
Theo một kết quả của H.Cartan (xem [6], tr.65, ghi chú 7), ta có H1(X,O) 6= 0 nhưng
mặt khác H1

∗ (X,Ω
2) = H1

∗ (X,O) = 0 như ta vừa thấy. Định lý 10 chứng minh rằng ∂
không là đồng cấu.

Hành vi của ∂ do đó tương đối khác với hành vi của ∂, bởi ∂ luôn là một đồng cấu
(thật vậy, không gian con các đối biên được đặc trưng bởi tính triệt tiêu của các chu kỳ,
do đó đóng).

3.8 Diễn giải đối ngẫu giữa Hq(X,Ωp(V )) và Hn−q
∗ (X,Ωn−p(V ∗))

Ta sẽ đưa ra một diễn giải thuần túy đối đồng điều của dạng song tuyến tính định nghĩa
bởi tích vô hướng 〈ω, T 〉 trên

Hq(X,Ωp(V ))×Hn−q
∗ (X,Ωn−p(V ∗)).

Đối ngẫu giữa V và V ∗ định nghĩa (xem 3.2 ) một đồng cấuO-tuyến tính S(V )⊗OS(V ∗)→
O; mặt khác, tích ngoài định nghĩa một đồng cấu O-tuyến tính : Ωp ⊗O Ωn−p → Ωn;
bằng cách chuyển qua tích tensor, ta thu được một đồng cấu O-tuyến tính : Ωp(V ) ⊗O
Ωn−p(V ∗)→ Ωn, từ đó một đồng cấu O-tuyến tính : Ωp(V )⊗O Ωn−p(V ∗)→ Zn, với Zn

chỉ bó mầm các dạng vi phân đóng bậc n.
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Nhưng một đồng cấu như thế cảm sinh một tích cup (xem [2] ,XVII-9), ở đây là một
ánh xạ song tuyến tính từ

Hq(X,Ωp(V ))×Hn−q
∗ (X,Ωn−p(V ∗)) vào Hn

∗ (X,Zn)

Vì Hn
∗ (X,Zn) = H2n

∗ (X,C) (xem chứng minh định lý de Rham trong [6]), và bản thân
H2n
∗ (X,C) đẳng cấu với C nếu X liên thông (điều ta có thể giả sử), do đó ta thu được

một dạng song tuyến tính với giá trị phức trên Hq(X,Ωp(V )) ×Hn−q
∗ (X,Ωn−p(V ∗)), và

không khó để chứng minh rằng nó trùng với ánh xạ song tuyến tính định nghĩa ở trên
nữa.

4 Ứng dụng cho ước

4.1 Phân thớ ứng với ước

Cho D là một ước của đa tạp X. Tại một điểm x ∈ X, D bằng với ước của một hàm
gx phân hình tại x, không đồng nhất 0, và định nghĩa chính xác tới một phép nhân với
một phần tử nghịch đảo của Ox. Cho L(D)x là các hàm f phân hình trên một lân cận
của x sao cho gx.f chỉnh hình tại x. Hợp các L(D)x tạo thành bó con L(D) của bó mầm
các hàm phân hình trên X. Bó này đẳng cấu địa phương với O, nên đẳng cấu với S(VD),
trong đó VD là một phân thớ vector giải tích có hạng 1 với cơ sở X. Ta kiểm tra ngay
được rằng, nếu D và D′ tương đương tuyến tính với nhau (nghĩa là nếu D−D′ là ước (f)
của một hàm phân hình f trên toàn bộ X ), khi đó L(D) và L(D′) đẳng cấu với nhau,
do đó VD và VD′ cũng vậy; ngược lại nếu VD và VD′ đẳng cấu với nhau, D và D′ tương
đương tuyến tính . Cuối cùng V−D đẳng cấu với V ∗D, và VD+D′ đẳng cấu với VD ⊗ VD′ 8.

Tương tự cho Ωp(D)x là tập các dạng vi phân ω, bậc p, phân hình trên một lân cận của
x, sao cho gx.ω chỉnh hình tại x. Hợp các Ωp(D)x tạo thành một bó con của bó các dạng
vi phân phân hình bậc p trên X. Ta có Ωp(D) = L(D)⊗O Ωp = S(VD)⊗O Ωp = Ωp(VD).
Từ đó bằng cách áp dụng định lý 16 cho phân thớ VD :

Định lý 18. Cho X là một đa tạp giải tích phức compact, có chiều phức n, cho D là ước
của X. Khi đó các không gian vector Hq(X,Ωp(D)) và Hn−q(X,Ωn−p(−D)) đối ngẫu với
nhau.

Với p = 0, ta có đẳng cấu giữa :

Hq(X,L(D)) và Hn−q(X,Ωn(−D))

Nói riêng, Hn(X,L(D)) đẳng cấu với đối ngẫu của H0(X,Ωn(−D)), không gian các dạng
vi phân phân hình bậc n với ước > D.

Nếu tồn tại các dạng vi phân phân hình ω bậc n không đồng nhất không (trường hợp
này luôn xảy ra nếu X là đại số chẳng hạn), ước (ω) của chúng luôn tương đương tuyến
tính và lớp K của chúng được gọi là lớp chuẩn tắc của X. Từ đó ta có L(K) = Ωn, do đó
L(K −D) = Ωn(−D) ( cũng có thể viết dưới dạng ṼD = VK−D ), và như vậy ta thu được
:

Hệ quả 19. Nếu lớp chính tắc K được định nghĩa tốt, các không gian vector Hq(X,L(D))
và Hn−q(X,L(K −D)) đối ngẫu với nhau.

8Đẳng cấu giữa phân thớ và ước này là của A.Weil ; xem [11], chẳng hạn
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4.2 Ứng dụng : định lý Riemann-Roch trên một đường cong

Cho X là một đa tạp giải tích phức compact, liên thông, có chiều 1. Gọi D =
∑
P∈X nP .P

là một ước của X, với nP là các số nguyên bằng không ngoài một số hữu hạn trong số
chúng. Ta đặt :

h0(D) = dimH0(X,L(D)), h1(D) = dimH1(X,L(D)), deg(D) =
∑
P∈X

nP

Bổ đề 20. Số nguyên h0(D)− h1(D)− deg(D) không phụ thuộc vào D.

Ta chỉ cần chứng minh rằng số nguyên này không thay đối nếu ta thay D bởi D + P
với P là một điểm bất kỳ của X. Nhưng L(D) là bó con của L(D + P ); cho Q là bó
thương L(D + P )/L(D). Ta có Qx = 0 nếu x 6= P , và Qx = C nếu x = P , như ta có
thể thấy trực tiếp. Vì thế H0(X,Q) = C và Hq(X,Q) = 0 nếu q > 0. Dãy khớp bó
0→ L(D)→ L(D + P )→ Q→ 0 cảm sinh một dãy khớp đối đồng điều :

0→ H0(X,L(D))→ H0(X,L(D + P ))→ C→ H1(X,L(D))→ H1(X,L(D + P ))→ 0

Từ đó bằng cách tính tổng xen kẽ các chiều :

h0(D)− h0(D + P ) + 1− h1(D) + h1(D + P ) = 0

điều này hiển nhiên dẫn tới:

h0(D)− h1(D)− deg(D) = h0(D + P )− h1(D + P )− deg(D + P )

đ.p.c.m. Với D = 0, L(D) = O, nên h0(D) = 1, vì X liên thông. Ta đặt h1(O) = g; đây
là giống của X. Bổ đề 20 có thể được viết dưới dạng tương đương :

Hệ quả 21. h0(D)− h1(D) = deg(D) + 1− g

Mà H0(X,L(D)) là không gian vector các hàm phân hình f sao cho (f) > −D; do đó
h0(D) trùng với số nguyên thường được ký hiệu là `(D).

Mặt khác, định lý 18 cho thấy h1(D) bằng với số chiều i(D) của H0(X,Ω1(−D)),
không gian các dạng vi phân phân hình ω sao cho (ω) > D.

Đưa các biểu thức này vào bổ đề 21, ta thu được :

Định lý 22. (Riemann-Roch) l(D)− i(D) = deg(D) + 1− g

Nhận xét. 1) Như ta đã biết, từ định lý Riemann-Roch, ta có kết quả là X sở hữu "đủ"
các hàm và dạng phân hình; cụ thể, lớp chỉnh tắc K của X được định nghĩa và ta có
i(D) = `(K −D), từ đó có công thức thông dụng :

`(D)− `(K −D) = deg(D) + 1− g

2) Giống g được định nghĩa là h1(0) = i(0), nghĩa là chiều của không gian vector các
dạng vi phân chỉnh hình. Không khó để chứng minh rằng nó bằng với một nửa số Betti
đầu tiên của X : điều này là kết quả của, hoặc lý thuyết các dạng điều hòa, hoặc, đơn giản

hơn, của dãy khớp đối đồng điều định nghĩa bởi chuỗi khớp bó : 0 → C → Ω0 d→ Ω1 → 0
(ta tính tổng xen kẽ các chiều, và thu được rằng 2 − 2g bằng với đặc số Euler-Poincaré
của X, từ đó có kết quả cần tìm).
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