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De deadline voor deze huiswerkset is zondag 8 december om 23:59 u. Lever uw opgaven bij
voorkeur op papier in in het postvakje van Stefan van der Lugt. Lukt dit niet, dan gelieve
uw opgaven per email te sturen aan algtop2019@gmail.com. (NB: Gebruik dit emailadres
alleen voor het inleveren van huiswerk, niet voor het stellen van vragen.) Het gebruik van
LATEXwordt ten zeerste aanbevolen. Samenwerken is toegestaan, maar overschrijven uiteraard
niet. U mag gebruik maken (maar dan wel met verwijzingen) van de stof uit colleges 1–10, van
het materiaal uit Fulton, Hoofdstukken 11–14, uit Hoofdstuk 1 van de syllabus van Looijenga
en al het materiaal uit de syllabussen Algebra 1 en Topologie (inclusief de opgaven). Indien
u gebruik wenst te maken van een resultaat uit de set oefenopgaven van week 1, 6, 8 of 9 dan
dient u voor dat resultaat een (kort) argument te geven.

Hieronder is ∆p het standaard p-simplex in Rp+1 en X een topologische ruimte.

Opgave 1. Zij C1(X) de groep van singuliere 1-ketens in X.

(i) Laat zien dat < e1, e0 > + < e0, e1 > een rand is in C1(∆
1).

(ii) Zij s : [0, 1]→ X een weg in X en zij σ : ∆1 → X het singuliere 1-simplex gegeven door
(1− t)e0 + te1 7→ s(t), t ∈ [0, 1]. Zij σ′ : ∆1 → X het singuliere 1-simplex gegeven door
(1− t)e0 + te1 7→ s(1− t). Laat zien dat σ + σ′ een rand is in C1(X).

Opgave 2. Een singulier 1-simplex σ : ∆1 → X wordt een lus genoemd als σ(e0) = σ(e1).
Merk op dat een lus een 1-cykel is.

(i) Laat σ0, σ1 twee lussen zijn in X. We noemen σ0, σ1 vrij homotoop als er een continue
afbeelding F : [0, 1]×∆1 → X bestaat zodat F (0, (1− t)e0+ te1) = σ0 en F (1, (1− t)e0+
te1) = σ1 en zodat F (s, (1− t)e0 + te1) voor elke s ∈ [0, 1] een lus is in X. Laat zien dat
vrije homotopie een equivalentierelatie definieert op de verzameling lussen in X.

(ii) Zij σ0, σ1 een tweetal vrij homotope lussen. Laat zien dat σ0 en σ1 homoloog zijn, d.w.z.
hun verschil σ0 − σ1 is een rand in C1(X).

(iii) Zij a : ∆1 ∼−→ [0, 1] het homeomorfisme gegeven door (1 − t)e0 + te1 7→ t. Kies een
basispunt x ∈ X. Laat zien dat de afbeelding ρ : π1(X,x) → H1(X) gegeven door
[γ] 7→ [γ ◦ a] goed gedefinieerd is. Ga na dat ρ een groepshomomorfisme is. Concludeer
dat we daarmee een natuurlijke afbeelding ρ̄ : π1(X,x)ab → H1(X) hebben, waarbij
π1(X,x)ab de abels gemaakte is van π1(X,x).

(iv) Een singulier r-gon in X is een singuliere 1-keten σ0 + · · · + σr−1 in X zodat voor alle
i ∈ Z/rZ geldt σi(e0) = σi−1(e1). Laat zien dat een singulier r-gon een 1-cykel is die
homoloog is met een lus.

(v) Laat zien dat H1(X) wordt voortgebracht door equivalentieklassen van lussen. Hint:
gebruik Opgave 1(ii).

(vi) Veronderstel dat X wegsamenhangend is. Laat zien dat de afbeelding ρ̄ surjectief is.

Men kan zelfs het volgende bewijzen: als X wegsamenhangend is, dan is de afbeelding
ρ̄ : π1(X,x)ab → H1(X) een groepsisomorfisme. Van dit feit mag u in de hierna volgende
opgave gebruik maken.



Opgave 3. Zij Y = R2. Net als in Opgave 3 van de tweede huiswerkset zij G de ondergroep
van de groep Aut(Y ) van zelf-homeomorfismen van Y voortgebracht door de homeomorfismen
σ : (x, y) 7→ (x + 1, y) en τ : (x, y) 7→ (−x, y + 1). Merk op dat in G de relatie στ−1στ = idY

geldt. In feite geldt dat deze relatie “de enige relatie” is tussen de twee voortbrengers σ en τ
van G. Preciezer gezegd: zij Z∗Z de vrije groep met twee voortbrengers a, b en zij φ : Z∗Z→ G
het unieke groepshomomorfisme gegeven door a 7→ σ en b 7→ τ . Dan is φ surjectief met kern
gelijk aan de ondergroep voortgebracht door het element ab−1ab. Van dit feit mag u in de
hierna volgende opgaven gebruik maken.

(i) Laat zien dat er een uniek groepshomomorfisme ψ : G→ Z⊕Z/2Z bestaat met de eigen-
schap dat ψ(σ) = (0, 1) en ψ(τ) = (1, 0). Hint: bekijk het unieke groepshomomorfisme
Z ∗ Z → Z⊕ Z/2Z gegeven door a 7→ (0, 1) en b 7→ (1, 0). Ga na dat ab−1ab in de kern
zit van dit homomorfisme.

(ii) Zij ψ̄ : Gab → Z ⊕ Z/2Z het unieke homomorfisme dat gëınduceerd wordt door de uni-
versele eigenschap van de abels gemaakte toe te passen op het homomorfisme ψ. Laat
zien dat ψ̄ een groepsisomorfisme is. Hint: construeer een inverse.

(iii) Zij K ∼= Y/G de fles van Klein (zie ook Opgave 3(ii) van de tweede huiswerkset). Bewijs
dat H1(K) isomorf is met Z⊕ Z/2Z.
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