
Discrete differentiaalmeetkunde (begeleider: R. de Jong)

Dit project beoogt een brug te slaan tussen de colleges Introduction to Algebraic Topology en
Introduction to Differentiable Manifolds uit het eerste semester. Zij X een differentieerbare
variëteit en zij G een abelse groep. Beschouw het complex C•(X) van singuliere ketengroepen
in X, zoals gedefinieerd in het college Introduction to Algebraic Topology:

· · · ∂ // Ck(X) ∂ // Ck−1(X) ∂ // · · · ∂ // C1(X) ∂ // C0(X) // 0 ,

en schrijf Ck(X,G) = Hom(Ck(X), G) en δ = ∂∗. We verkrijgen dan het complex C•(X,G)
van singuliere coketengroepen (met waarden in G):

0 // C0(X,G) δ // C1(X,G) δ // · · · δ // Ck(X,G) δ // · · · .

Een interessant geval is G = R. In veel opzichten kan het complex C•(X,R) als een analogon
worden gezien van het complex Ω•(X) van gladde differentiaalvormen op X:

0 // Ω0(X) d // Ω1(X) d // · · · d // Ωk(X) d // · · · ,

waarbij d de uitwendige differentiaal aanduidt. Schrijf Hk(X,R) voor de homologiegroe-
pen van het complex C•(X,R) (men spreekt van singuliere cohomologiegroepen) en schrijf
Hk

dR(X) voor de homologiegroepen van het complex Ω•(X) (men spreekt van de Rham-
cohomologiegroepen). Integratie van differentiaalvormen langs (glad ingebedde) simplices
geeft dan voor alle k ∈ Z≥0 via de stelling van Stokes een natuurlijke lineaire afbeelding
Hk

dR(X)→ Hk(X,R). De stelling van de Rham zegt dat deze lineaire afbeelding een isomor-
fisme is. Voorbeelden: (1) men kan zich ervan vergewissen dat H0(X,R) en H0

dR(X) beide
vereenzelvigd kunnen worden met de ruimte van lokaal constante R-waardige functies op X.
(2) Neem een open bal U ⊂ Rn. Omdat U samentrekbaar is, is Hk(U,R) = 0 voor k > 0, en
wegens het lemma van Poincaré is Hk

dR(U) = 0 voor k > 0.

Merk op dat voor de groepen Ck(X,G) we willekeurige k-simplices in X moeten bekijken.
Een discrete (of eindige) variant wordt verkregen door met een vooraf gekozen gladde tri-
angulatie T van X te werken. Laat T (k) de verzameling k-simplices zijn in T . Men kan
k-coketens beperken tot de simplices in T (k), en zo’n beperkte coketen is dan niets anders
dan een element uit RT (k), een eindig-dimensionale reële vectorruimte. Deze beperkte coke-
tens geven aanleiding tot de zogenaamde simpliciale cohomologiegroepen van X. Voor zo’n
beperkte k-coketen ω en een k-simplex σ in T schrijft men dan heel suggestief

∫
σ
ω voor het

reële getal ω(σ). De tautologische identiteit
∫
∂σ
ω =

∫
σ
δω kan men dan als een discrete versie

van de stelling van Stokes beschouwen.

Doel van dit project is om de ins en outs van de “vergelijking” tussen de Rham cohomologie
aan de ene kant, en singuliere en simpliciale cohomologie aan de andere kant, te doorgronden.
In hoeverre kunnen nu nog meer concepten en technieken uit de gewoonlijke differentiaalmeet-
kunde worden “gediscretiseerd”? Denk aan: metrieken, volumevormen, Hodge-ster operator,
discrete Laplaciaan, harmonische vormen, Hodge-decompositie, . . . Men verkrijgt meer alge-
meen nu ook “differentiaalmeetkunde” op willekeurige getrianguleerde ruimten.


