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Voorwoord

Voor functielichamen bestaat er een stelling van Riemann-Roch die iets
zegt over de "hoeveelheid" elementen met bepaalde pool- en nulpuntordes,
plus een eis in m.
Het geven van een divisor betekent het eisen opleggen aan bepaalde pool-
en nulpuntordes, plus een eis in m.
In de stelling komt een vectorruimte L(oc) voor, en een vraag is bijvoor-
beeld wat er nu resteert van die Riemann-Roch-verzameling I.(a) in het
geval van getallenlichamen. Is L(a) nog een vectorruimte? Zo nee, wat dan?
En hoe definiëren we dan een dimensiegetal? Etcetera.
In ~ 1 bekijken we Riemann-Roch voor Q, en in ~ 2 voor uitbreidingen van
Q. Vervolgens bekijken we wat er verandert na het eanbrengen van een sub-
tiel verschil (en de eis in m) n.a.v. Eicher.
Daarna bekijken we een mogelijke analogie met Minkowski, en we sluiten af
met in het nawoord de bekende, door Weil gegeven analogie.

Met dank aan J. de Boer zonder wie ik vermoedelijk verdwaald zou zijn op
het gebied van de algebraYsche meetkunde.
Met dank aan J. Groenevelt zonder wie ik vermoedelijk niet meer aan het
werk gekomen zou zijn op het gebied van de wiskunde.
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g 0. Schets van het bewijs van Weil

We gebruiken hiervoor Lang (I), en we bekijken het bewijs voor zover het
nodig is voor de andere paragrafen. K is een functielichaam, oftewel een
eindige uitbreiding van een transcendente uitbreiding van graad 1 over k,
waarbij k het constantenlichaam is, algebraisch afgesloten. Iedere discre-
te waarderingsring van K die k bevat correspondeert met een regulier punt
Pi van de bijbehorende kromme. We definiëren nu een divisor a als een
formele som EniPi, ni E Z bijna alle (d.w.z. op slechts eindig veel na)
gelijk aan 0.
ni heet de orde van a in Pi (ordp a), en we zeggen a heeft een nulpunt

i
resp. pool te Pi als ni ~ 0 resp. C 0. Verder heet ini de graad van a(deg
a). Omdat een x E K slechts eindig veel nulpunten en polen heeft, indu-
ceert x een divisor (x) - EnpP, met np - ordpx. Voor x E k geldt dus ordpx
- 0 alle P. We definiëren op de divisoren een relatie a~ g als a- p-
(x) voor zekere x E K(dit ia een equivalentierelatie), en een partigle
ordening als volgt: a 2 p e~ np 2 mp alle p(wasrbij dus a- EnpP en ~3 -
FmpP). Verder noteren we ~(a) - dim L(a), wasrbij L(a) de Riemann-Roch-
verzameling x E K met (x) 2-a is (dit is een vectorruimte).

We bekijken nu het cartesisch produkt van alle Kp's, waarbij iedere Kp
voorstelt de completering van K met behulp van de bij P behorende discrete
waardering. Voor een element ~-(..., ~p, ...) hieruit definiëren we

m
ordp~ - ordp~p. Een element ~p van Kp ziet er uit als ï 8ytv (met m-

U-m
ordpgp, dus am ~ 0), waarbij t de locale parameter is van de bijbehorende
discrete waarderingsring.
Onder componentsgewijze optelling en vermenigvuldiging is (fKp een ring. We
bekijken nu een deelring A, de adèles, bestaande uit de elementen met
bijna nergens een pool, dus ordpgp 2 0 bijna alle P.
We bedden K in A in m.b.v. de diagonaalafbeelding, dus voor x E K g-xP
alle P, en schrijven n(a) voor alle g's E A waarvoor geldt ordpgp 2-ordpa
(dit is een deelring). Dus L(a) - n(a) n K.
Nu geldt: als a z g(e~ n(a) ] n(p)), dan deg a- deg p- dim n(a): n(g) -
dim (n(a) t K): (n(p) t K) i dim (n(a) n K): (n(p) n K). (":" staat voor
quotiëntruimte).



5

De eerste gelijkheid volgt met inductie naar het verschil in graad (deg),
de tweede m.b.v. een exact rijtje (een homomorfisme van vectorruimten).
Als we nu hadden dat dim A: n(a) 4 K(- b(a), zeg) eindig was, dan hadden
we voor a~ ~e, maar in feite voor willekeurige divisoren door over te gaan
op suprema, dat deg a- deg g- ó(g) - á(a) .,~(a) -~E(p), dus .~(a) -
deg a- á(a) - 1-g zekere g. Deze gelijkheid is de stelling van Riemann-
Roch, de constante g heet het geslacht van het functielichaam, en b(E 110)
is gelijk aan 0 zodra deg a~ 2g-2. (Het probleem van de eindigheid van
b(a) slaan we over.) Tenslotte geldt nog dat b(a) -~E(y-a) met ~r een divi-
sor uit de zogenaamde kanonieke klasse, en dat deg en ,~ klassefuncties
zijn, d.w.z. constant op divisorenklassen.

Nu volgt dus dat voor y geldt ~(~r) - g en deg(,y) - 2g-2, en b(a) - 0 voor
een a met deg ~ 2g-2.

Rekenvoorbeelden

Voor de lezer die niet bekend is op het terrein van Riemann-Roch geven we
eerst wat rekenvoorbeelden. Eerst één van geslacht nul. Beschouw K-
C(x,y) met x2 . y2 - 1. Neem P1 -(0,1). We berekenen L(P~) -{f E K~(f) z

-P1}. We krijgen [1, 1~]. Evenzo L(2P1) -[1, 1~, 1} 2]. Als y, de
x

kanonieke divisor, is het gebruikelijk te nemen de vertakkingsdivisor
(d.w.z. de divisor van de vertakkingspunten) min twee maal de oneindig-
heidsdivisor van x, in dit geval ~r - P(-1,0) ` P(1,0) - 2(Pm t Pm )'

1 2
waarbij Pm - (m, i.m) - [1:i:0] en Pm - (m, -i.m) - [1:-i:0], die overi-

1 2
gens equivalent is met -2P alle P.
We berekenen nu L(a) met a- r1Pm t r2Pm (ri ) 0) stapsgewijs. We vinden

1 2 2
achtereenvolgens L(Pm ) - [1, ix}y], L(rl Pm ) - [1, ixty, (ix}y) , .. ,

1 1 r
(ixty)rl], en L(r2Pm ) - [1, -ixty, (-ixty)2, ..., (-ixay) 2]. Dus L(a)

2
bevat alle f van de vorm ï amn(ixty)m(-ixty)n, oftewel [1, .. ,(ixty)m,

m,n
..., (-ixty)n] met 1 5 m s rl en 1 s n 5 r2.
Vervolgens bekijken we een kromme met g - 1. Deze zijn van de vorm y2 -
x.(x-1).(x-J~) (J~ ~ 0,1). In ons voorbeeld nemen we ~--1. y2 - x.(x2-1)
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heeft een buigpunt in m, en wel in [0:1:0] - Pm. Zij PO -(0,0). We bere-
kenen L(a) voor a- k.PO resp. k.Pm.
We vinden achtereenvolgens voor oplopende k de volgende basisvectoren: 1,
X, Z, 2, 3 etc. resp. 1, x, xy, x2, x2y etc. De kanonieke divisor ~

x x x
wordt hier P(-1,0) t P(O,p) a P(1 0) 4 Pm - 2.2Pm - P(-1,0) { PO } P(1,0)- 3Pm -(y) dus equivalent met 0 -(k) met k een constante. Voor g- 1 is
er een mogelijkheid om niet steeds zoals bij g - 0,~(a) of .~(~r-a) 0 te
hebben, en wel beiden gelijk aan 1, bijvoorbeeld bij a- 0, want dan krij-
gen we L(0) -[1] en L(~r) -[y].



~ 1. Riemann-Roch voor Q

Invoering~ (zie ook Bachman en Koblitz hierover).

Definieer voor x-: pil ... pkk E Q(pi priem ) 0, verschillend; mi E Z
éénduidig) ordp x- mi en ordp 0- m. Met deze definitie geldt voor x- b

i i
(x E Q, a en b E Z) ordp x- ordp a- ordp b(onafhankelijk van a en b),

i i i
en ordp xy - ordp x t ordp y. Definieer nu op Q(met pi - p) ~x~p -
-ord xl 1 i

p p. Dit definieert een norm, de p-adische norm op Q. Zelfs geldt

Ix~YIp S max(Ix~p. IYIP). (met "-" als ~x~p ~ IYIp) wat equivalent is met
ordp(xty) 2 min(ordpx, ordpy) (met "-" als ordpx ~ ordpy). (Niet-Archime-
dische norm). Voor de gewone ~.~ schrijven we ~.~m. Er geldt (Ostrowki)
dat iedere niet-triviale norm op Q gelijk is op equivalentie na aan een
~.~p eventueel p - m.
Resteert ons nog te definiëren ord x. Later bekijken we andere mogelijkhe-
den, maar voorlopig kiezen we voor ord x--(ml t... t mk) voor x als
boven, bijvoorbeeld omdat dan 1T ~x~ - 1 geldig blijft als we over-P

~ -ord x
schakelen op een aan ~.~p equivalente norm, bijvoorbeeld ~.~p - 2 p,
p( m. Een nadeel is dat voor ordm nu niet de ongelijkheid m.b.t. ordp
geldt.
De p-adische norm induceert een (p-adische) metriek. Q met ~.~ g~eeft alsP
completering Qp (bijvoorbeeld op een analoge manier zoals Q met ~.~m via
Cauchyrijen R gaf), dit blijkt te zijn een lichaam, het lichaam van de p-

m
adische getallen. Elk element daarvan is voor te stellen als x- ï aipi

i-k
met unieke si E Fp, waarbij k- ordpx (dus k is de kleinste i met ai ~ 0),
en deze uitbreiding van de definitie van ord is in overeenstemming met de
uitbreiding van ~.~p op Q tot Qp. We zeggen voor k) 0(~ 0): x heeft een
nulpunt (pool) van orde k in p. Een verschil in het gaan van Q naar Qp
i.p.v. R is dat de mogelijke waarden van ~.~ - ~.~m werden uitgebreid met
R`Q, terwijl bij ~.~p de waarden (groep) hetzelfde blijven, nl. {pn}n E Z
u {0}.

De uiterlijke overeenkomst van een Qp en een Kp uit de vorige paragraaf
brengt ons op het idee om nu op dezelfde wijze te werk te gaan als dsar.
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Iedere ~.~i (i - p of m) correspondeert met een Pi, en we definiëren een
divisor weer als een formele som a- E niPi, ni E Z bijna alle gelijk aan
nul. Bij een x E Q hoort een divisor (x), omdat x slechts eindig veel

polen en nulpunten heeft, dus als x-: P11 ... P~, dan (x) - m1P1 ."'
t mkPk }-(ml f... t mk)Pm. Merk op dat weer deg(x) - 0, net als bij een
x E K want een functie heeft evenveel polen als nulpunten mits met de
goede ordes geteld, en dit is wederom een reden voor onze definitie van
ord x. We definiëren weer een (equivalentie) relatie a~ g als a- g-(x)
voor een x E Q, waaruit volgt dat deg een klassefunctie is. M.b.v. dezelf-
de partiële ordening als in ~ 0, definiëren we L(a), dus alle x E Q met
(x) z-a. Het eerste probleem duikt op, L(a) is geen vectorruimte meer,
zelfs geen Abelse groep. Voorbeeld: voor a- 1.P5 . 2.P,~ bestaat L(a) uit

p1p2P3
alle x E Q van de vorm t 2, wsarbij de pi naast priem ook 1 kunnen

5.7
plp~zijn. Voor a- 1.P5 f 2.P,~ t 1.Pm krijgen we t 2 en voor a- 1.P5 .

5.7
plp22.P~ - 1.Pm krijgen we t 2. Een nadeel is dat we vanwege ordp0 - m
5.7

zouden krijgen 0 E L(a) slle a, en dat willen we eigenlijk niet. Voor deg
a- 0 en a~ 0 bestaat L(a) uit slechts 1 breuk, plus eigenlijk ook nul,
voor deg a~ 0 is L(a) leeg.

Om Riemann-Roch te kunnen toepassen, resteert ons nog een dimensiegetal
.~(a) toe te kennen aen breuken van bovenstaande vorm. Als we denken aan
k(x) en aan (irreducibele) veeltermen van graad 1, dan ligt het voor de
hand om te nemen: aantal Pi's plus 1. De L(a)'s met 1 element (nul zonde-
ren we uit) krijgen dan het dimensiegetal 1. Er geldt dan ~(a) - deg a.
1, voor a met deg a 2 0, en voor "grote a" is ó(a) ook nul volgens Rie-
mann-Roch, dus g- 0. Voor een kanonieke divisor ~r moet gelden .~(~) - 0 en
deg ~r --2, en we zien dat -2P voldoet voor alle P, evenals -P-Q alle P, Q
en al deze zijn dan ook equivalent. Met zo'n ~r en de conventies als boven
geldt .~(a) - deg a t 1- g t,~(~r-a) (met g- 0) ook voor deg a( 0. Voor-
dat we andere keuzes gaan maken voor deg, ,~ en ordm proberen we eerst
bovenstaande uit te breiden voor getallenlichamen.
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g 2. Riemann-Roch voor getallenlichamen

Lezer wordt geacht op de hoogte te zijn van de gebruikelijke notaties en
van het (ontbindings-)gedrag van priemidealen bij uitbreidingen van Q.
De interpretatie van Riemann-Roch in g 1 stoelt op de éénduidige ontbin-
ding in priemfactoren. Daaruit volgt dat we bij getallenlichamen (lichamen

eioai8
K met Q C K C C) moeten overstappen op (priem-)idealen, omdat de ring
van gehelen OK niet altijd hoofdideaalring is (vb. 1, zie einde ~), maar
wel Dedekinds waaruit de éénduidige ontbinding in priemidealen volgt.
Breuken uit Q gaan dus over in gebroken idealen, en wel als volgt: (bijv.)

2
? E Q gaat over, in Q(i), in 1} i , want ( 2) vertakt en (3) blijft priem.
Zo gaat ~ over in (Zti)(2-i). Bovenstasnde definieert op een voor de hand3 (3)
liggende wijze een relatie tussen elementen uit Q en de gebroken idealen
uit K, modulo de eenheden, en deze relatie noemen we "corresponderen met".
Deze relatie is echter minder doorzichtig als het lijkt. Zo zijn bijvoor-
beeld de eenheden in een reëel kwadratisch getallenlichaam in de praktijk
al moeilijk te berekenen. Omdat niet iedere OK een hoofdideaalring is
bestaan er gebroken idealen waar geen element uit Q mee correspondeert
(vb. 2). Tevens kunnen er hoofdidealen zijn die er in eerste instantie
niet zo uitzien ( vb. 3). Een praktijkprobleem is dat we soms in een gebro-
ken ideasl teller en noemen mceten vermenigvuldigen (met een ideaal) voor-
dat we kunnen zien met welk element uit Q hij correspondeert (vb. 4). In
feite is het probleem dat een euclidische ring wél en een hoofdideaalring
níet constructief gedefinieerd is.

Het ontbindingsgedrag van priemidealen bij uitbreidingen van Q levert
nogal wat complicaties op voor het te definiëren divisorbegrip. Omdat 3

2
uit Q overgaat in 1~3) uit Q(i), verandert dus ook de bijbehorende divi-
sor P2 - P3 in 2P14i - P3 - Pm (deg blijft gelijk aan nul). Dit betekent
dat als een willekeurige a die niet van een element uit Q afkomstig was
toevallig P2 - P3 geweest zou zijn, dat we dan dus ook ac' - 2Plti - P3 -
P- moeten nemen, dus er komt een pool in m bij. Merk op dat niet geldt: x

1 ' Z
E L(a) ~ x' E L(oe'), bijv. 3 E L(P3), maar ~3) fC L(P(3)). In het geval
van splijten van priemidealen zijn er ook problemen. Voor a- 2P5 krijgen
we a' - P2ti } P2-i, maar wat als a- 1P5? Een suggestie is a' - P2ti ~



10

P2-i - Pm te nemen, omdat we dan forceren dat deg a- deg a'. Er kunnen
problemen ontstaan met de eenduidigheid, bijv. bij a- 3P5 kunnen we a' -
2P24i i 2P2-i - Pm of a' - P2}i } P2-i { Pm kiezen. Na deze voorbeelden is
het duidelijk dat door a' te kiezen met deg a' - deg a dus ook geldt ,~(a)
-,~(a'), dus deg en ,i zijn weer klassefuncties. In feite voegen we aan a
een hele klasse [a'] toe. Voor normale uitbreidingen zijn traagheidsgraden
en vertakkingsindices onafhankelijk van het priemideaal, maar bij een
niet-normale uítbreiding levert een voortzetting van bovenstaande niet al
te veel problemen op (vb. 5).
Met bovenstasnde conventies blijft de Riemann-Roch-interpretatie uit de
vorige paragraaf gelden. We identificeren een divisor a met z'n beeld a'.
Zoals in Q een punt P correspondeert met een p-adische waardering, zo
correspondeert P in uitbreidingen ook met een waardering, bv. P2ti met de
waardering waarbij orde - aantal factoren 2ti. Voor ordm nemen we weer -
ïmi, oftewel -gr met gr - gread - ïmi.

Tot slot van deze paragraaf willen we nog wel opmerken dat bij functie-
lichamen totaal andere verschijnselen zich kunnen voordoen dan bij getal-
lenlichamen, bijv. meerdere m's die geen equivalente rol hebben. Ook
blijkt ordm --gr niet meer te gelden, we kunnen gr niet eens eenduidig
definiëren. Vergelijk bv. Q(i) met het functielichaam K- C(x,y) met y2 -
1-x2. De functie ix t y heeft een nulpunt van orde 1 in ml en een pool van
orde 1 in m2, met m1~2 -[1: s i: O].

De voorbeelden bij de in de tekst gedane beweringen.
(vb. 1). 2.3 en (1 t~)(1 -~) zijn twee essentieel verschillende

ontbindingen in irreducibele factoren van 6 in 0 - Z[~].

(vb. 2). (2'~35) uit Q(~); Z[~] is geen h.i.r.
(vb. 3). In 0 - Z[~t~~] Beldt (5,1t~) - (}f~~).

Q(~)
(vb. 4). In Q(~): ~2~1t~)(3.1.~) - ltf-

(z.1.~)(7.3;~) (3t~)
(vb. 5). In Q(a) met a3 - a t 1 is ( 23) -(23, a-10)2(23, a-3). Voor a-

P~3 nemen we a' - 2P(23, a-10) ~ P(23, a-3) - 2Pm.
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~ 3. De analogie met Eichler

N.a.v. Eichler (II) lijkt het een vooruitgang bij Q deg Pp - p i.p.v. 1 te
nemen. Eichler schrijft in zijn multiplicatieve notatie in het functie-

lichamengeval dat voor f - pll ... pnn, (f) - ~vl ,,, ~vn ~G(f) (i.h.b.
P1 pn

(p) -~~-G(p)) geldt G(a) - i v G(p) t vm met vm - ordm --gr - i v.
p m P~m P p~m P

Dus hij neemt G(m) - 1, maar G(p) niet altijd gelijk 1. Een ander argument
is dat in R(x) niet (zoals in C(x) wel) iedere irreducibele veelterm van
graad 1 is. Dat betekent dat we voor deg(2P 2) niet 2 maar 4 moeten

x tl
nemen, de P levert een eigen intrinsieke bijdrage san deg. Dus laten wij
schrijven (p) - Pp - p.Pm en definiëren deg Pp - p en deg Pm - 1(dan

geldt deg(p) - 0). Voor ordm(t pil ...p~) nemen we -(mipl t... . mkpk),
omdat dan blijft gelden deg(x) - 0 alle x E Q. Omdat we bij uitbreidingen
van Q ~i krijgen i.p.v. pi, moeten we in de definitie pi vervangen door
N(~ ).
Als we nu een L(a) berekenen, bv. voor a- P2 f 2P5, dan zien we dat we
krijgen een slechts eindig aantal breuken, hier van de vorm

2123i3515~1~~111113113 met restricties op de ip 2 0. Dat betekent dat we
3.52

"dimensie" kunnen vervangen door "aantal". Omdat ordp0 - m alle p krijgen
we 0 E L(a) alle a, maer omdat we willen dat L(a) leeg is voor grote a,
zouden we kunnen zeggen ord 0--i ordp0 --m. Maar het verband tussen

p~0
~(a) en deg a blijkt zoek. Door de elementen van wat L(a)'s uit te reke-
nen, vinden we bijvoorbeeld ~(P3) - 3 en .~(2P3-3Pm) - 2, terwijl in beide
gevallen de deg 3 is. Ander voorbeeld: ~(2P3-Pm) - 6 en ,~(P3tP5-3Pm) - 5
terwijl in beide gevallen deg - 5. Blijkbaar levert een betere analogie
van deg geen betere analogie van Riemann-Roch.

Het is interessant om met bovenstaande analogie de complicaties te bekij-
ken die ontstaan bij uitbreidingen van Q. Bij lichaamsuitbreidingen L C K
zouden we kunnen verwachten dat deg ak -[K:L]deg aL, wat bij Eichler
volgt uit het feit dat bij priem blijvende p-~ geldt deg `.P - fc~ deg P,
met fc~ de traagheidsgraad. Hoe passen we dit nu toe op bv. Q(i), waar a-
P2 } P3 . P5 met deg a- 10 verandert in a' - 2Piti } P3 ; P2ti } P2-i.
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Als we als deg Plti en deg P2ti nemen N(l;i) en N(2ti) krijgen we 2 resp.
5. Volgens Eichler is nu degQ(i)P3 - 2.degQ3 - 6, en dan krijgen we deg a'
- 20, maar het vervelende is nu dat NQ(i)(3) - 9, dus de keuze van deg P~,
nl. N(P) of f~.deg P is blijkbaar afhankelijk van ~. Wel moeten we opmer-
ken dat in de bekende door Weil gegeven analogie een vergelijkbare defini-
tie van deg zit (zie nawoord). Nog vervelender wordt het als we bekijken
divisoren afkomstig van elementen uit Q. Neem x- 30 - 2.3.5, dit ontbindt
in Q(i) in (lti)2.(3).(2ti)(2-i). Dus met (x) - P2 t P3 } P5 - lOPm, wat
wordt nu (x')? Enerzijds, vanwege deg(x') - 2.deg(x) - 0, 2Plti t P3 }

P2ti ; P2-i - 20Pm, maar anderzijds als we er vanuit gaan dat de definitie
m, m.

van ordm R pil --ï mipi uitbreidt in Q(i) tot ord R~il --ï miN(~ ),
zouden we moeten krijgen 2P1}i t P3 ; P24i t P2-i - 23Pm, want
ordm(lti)2.(3).(2ti)(2-i) - 23. Dus als we het eerste geval willen handha-
ven, moeten we in de definitie van ordm bij priem blijvende ~- p N(~
door fc~.deg p vervangen.
Een (ander) bezwaar van de definitie deg Pp - p is dat de equivalentie-
klassen op een onnatuurlijke wijze onoverzichtelijker worden. Uit al ~ a2
e~ al - a2 -(x) met x E Q volgt dat deg nog steeds een klassefunctie is.
Maar ~ niet meer (zie begin deze paragraaf). Eerst hadden we dat alle
punten equivalent waren: Pp ~ Pq want Pp - Pq -(Q), terwijl nu Pp ~ Pq
want deg Pp - p~ q en bovendien (q) - Pp - Pq .(q-p).Pm, terwijl toch
nog (p) ~(q) vanwege q(p) - p(q). Daardoor konden we eerst de divisor
concentreren in 1 punt, d.w.z. in iedere klasse een a vinden van de vorm
(deg a).P, terwijl nu sommige divisoren niet eens te reduceren zijn, bijv.
P3 f P7.

Tot slot van deze paragraaf willen we nog even opmerken dat we de eindig-
heid van de L(a)'s ook op een andere manier hadden kunnen krijgen, en wel
door een versterking van de eis in m. Ordp 2 0 correspondeert met de eis
~.~ s 1, dus voor ordm Z 0 hebben we in feite 2 mogelijkheden. Ten eersteP
-gr 2 0, oftewel gr 5 0 met gr - ï mi in geval deg P- 1 en met gr - Fmipi
in geval deg P- p. Ten tweede ~.~m - ~.~ 5 1, net als bij p~ m. Dit
levert overigens wel problemen op bij eisen van de vorm ord 2 1(of k).
Ordp 2 1(of k) correspondeert met de eis ~.~p s p-1 (of p-k), voor ordm 2
1(of k) krijgen we -gr 2 1(of k) of als tweede mogelijkheid ~.~T - ~.~ 5
r-1 (of r-k) met zekere r) 1. In het laatste geval hangen de aantallen
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~(a) sterk van r af, terwijl deg onafhankelijk blijft van r. Om die reden
zouden we alleen gevallen kunnen bekijken met als eis ordm 2 0. We krijgen
dan weer eindige L(a)'s, maar na het uitrekenen van de elementen van L(a)
voor een paar simpele a's blijkt dat het verband tussen ~(a) en deg a zoek
is.
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~ 4. De analogie met Minkowski

In de algebraïsche getaltheorie bestsat een stelling die betrekking heeft
op getallenlichamen, die luidt als volgt: iedere ideaalklasse van OK bevat
een ideaal b met N(b) S pr s di~ met Kr's - constante van Minkowski.
Hiermee wordt de ideaalklassengroep onderzocht, in feite wordt bekeken in
hoeverre een Dedekindring OK een hoofdideaalring is. Voor onze analogie
zou het handiger zijn om te weten hoeveel idealen b met N(b) s

Nr,s di~ er zitten in een bepealde ideaalklasse, een probleem dat
volgens mij nog onopgelost is. Bovenstaande stelling wordt rechtstreeks
afgeleid uit de roosterpuntenstelling van Minkowski (die zegt ruwweg: een
convex-symmetrisch gebied in Rn met volume V bevat minstens ~n roosterpun-

2
ten).

We beschouwen vervolgens een probleem van Eichler, waarvan de getaltheore-
tische variant bewezen wordt met de roosterpuntenstelling van Minkowski,
terwijl de bijbehorende stelling een voorloper is van Riemann-Roch. Een
verkorte weergave luidt: met G als voor de hand liggend (d.w.z. G- graad

bij veeltermen en G- v~ in i avx-v), met mij een matrix van formele
U-Uo

LaurenN-reeksen in X, met mij -(mij)-1, met dj E Z, voldoen de dimensies
~ en ~ van de ruimtes van xi, xi zijnde vectoren met als componenten

N M
vee~termen in x en zijnde oplossingen van (G) G(ï ximij) 5 dj, G(E ximij)
5 dj - -2-dj (j - 1,...,n) aan

(1) ~-~~ - i dj - G(Imij~) t n

Hieruit bewijst hij Riemann-Roch voor "lineaire" divisoren: ~(a) -~(a') -
-G(a) f n en als we dit vergelijken met ~(a) -~(~-a) - deg a ~ 1- g,~
zien we dat ~ overeenkomt met ~(~-a), lineaire divisoren inhoudt g- 0 en
dat (door aanpassing van de matrix) de dj - 0 gesteld mogen worden, en
G(a) - G(~m~). Overigens geeft Eichler een iets andere definitie van divi-
sor, en daardoor komt deg a met -G(a) overeen. Hij "corrigeert" dit door
te definiëren dim a-~(a-1), een minteken dat wij herkennen, zij het
additief in plaats van multiplicatief, in L(a) -{x~(x) ~-a}. Op zoek
naar een analogie vergelijken we eerst nog even het corollarium G(a) t
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G(a') - 2n met deg a. deg(~-a) --2 (bij g- 0). Het lijkt erop alsof n
correspondeert met -1 (of 1), maar we moeten uitkijken, omdat in de stel-
ling van Riemann-Roch ook een n zit, zij het verborgen, nl. in de g.

N
Wat levert n- 1 op? We zoeken oplossingen xl, xl E k[x] van (2) G(xlmll)
s dl en (3) G(xlmll) 5-2-d1, waarbij mll - CvX-v t cvtlx-vtl 4... .

-d
Door mll door mllx 1 te vervangen mogen we dl - 0 stellMn. Vervolgens
nemen we mll - 1 en het probleem vertaalt in G(xl) s v, G(xl) s-2-v. Voor
v- 0 of -2 bevat de ene oplossingsverzameling de constanten, de andere is

M

leeg, voor v--1 zijn beide leeg. We zien dus dat dat klopt ~-~ - v t
N M

1(voor overige v triviaal). Tevens geldt i xixi - xl.xl - 0, een algemene
eigenschap van oplossingsparen. Het getal -2 in (3) kunnen we in verband
brengen met y--2.Pm (die overigens equivalent was met willekeurig andere
-2P), zodat we kunnen zeggen dat als we de matrix mij zien als het opleg-
gen van eisen (en wel van ordes), een divisor dus, dat deze divisor mij
geconcentreerd is im m ~et als ~. Een ander verband is dat het tegenge-
stelde van de graad van een veelterm in x gelijk is aan de orde in m als
we x door 1 vervangen, en dat in dat geval bij 1-vormen dx overgaat in

-(i)2 d(X), en er dus een pool van orde 2 ontstast. Dus (3) is equivalent

x ~
met (3') G(xldx mli) s -dl.

Rekenvoorbeelden

De interpretatie van de matrix mij te zien als een divisor geconcentreerd

in m kunnen we mooi illustreren aan de hand van de rekenvoorbeelden in g

0. Bij het eerste voorbeeld kregen we L(Pm )-[1, ixty]. Schrijf nu deze
1

L(a) als fl(x) t f2(x)y. We krijgen dan fl - a} bix en f2 - b, dus
G(fl-ixf2) 5 0 en G(f2) 5 0. De Eichlervertaling wordt dan

r 1 ~ .
G((fi, f2)Ilix ~J) 5(0,0) en G((fl, f2) ~ ix ) 5(-2,-2). (Gverigens

moeten welopmerken dat Eichler zelf de matrix verkrijgt door de bases van

de oplossingen van twee deelproblemen aan elkaar te plakken, hier IyJ -

(-ix O,(ixt ,~ we gaan hier verder niet op in. DN contragrediënte mlllatrix
Y

plakt dan de duale bases aan elkaar.) We krijgen ~ - 0 en controleren
(1): ~-0 - 0-042. Als we onze eis wijzigen in G(fl t f2) 5 1, krijgen we
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als matrix (-ix 1, en ,i-0 - 1-1t2. Lezer moet zelf eens nagaan dat het
inderdaad fout gaat als we geen veeltermen krijgen, bv. bij a- P (0,1)'
Bij heY, tweede voorbeeld in ~ 0 was g- 1. Voor g- 1 kunnen we de divisor
niet meer in m concentreren, 1n dat voorbeeld slechts in bijv. PO en Pm,
en wel met negatieve orde te PO en positieve orde te Pm. Maar vanwege
L(-kP0 t~Pm) C L(~.Pm) krijgen we weer te maken met veeltermen, en dus is
er weer een Eichlervertaling mogelijk (kies k s~, voor k).~ is L leeg).
Voor a- PO t Pm is L(a) gelijk san [1, X]. Om a van bovenstaande vorm te
krijgen tellen we er (X) --2P0 t 2Pm bij. (Het meer voor de hand liggende
-PO t Pm correspondeert niet met een functie, er is geen functie met 1
pool en 1 nulpunt i.h.a. bij g- 1.) We krijgen a--PO . 3Pm en L(a) -
[x,xy] wat (uiteraard) overeenstemt met Riemann-Roch en de Eichlerverta-
ling.

Tot slot van deze rekenvoorbeelden geven we (bij hetzelfde g- 1 voor-
beeld) de Eichlervertaling bij a- 0, dus L(0) -[1] en L(,y) -[y].
Schrijk weer f- fl t yf2, dan krijgen we fl - i en0 f2 - 0 met G(fl) 5 0
en G(x f2) 5 0. De matrix en de d-vector worden k resp. (0,0) of ook

0 x
I~

OJ
resp. (0,-k), en het contragrediënte probleem 1 0-kl resp.lll 0 x J

N N N N
(-2,-2) of ook ~ ~ resp. (-2,-2tk). Vanwege fl - 0, f2 - a in f- fl a

N
N N N - ~fll flyf2 en ook uit 1-,C --kt2 volgt k- 2 en het klopt dat i xixi f J N

- ~~J . I áJ - 0.

2 f2

Na deze rekenvoorbeelden gaan we met de roosterpuntenstelling in het ach-
terhoofd een eenvoudige meetkundige analogie maken. Neem de e-macht van de

ongelijkheden ( 2) en (3'), neem edl - r(dan e-dl - r), vervang xlmll en
xlmli door m en mN (E Z) en interpreteer eG(') als absolute waarde ~.~.N N
Het probleem vertaalt dan in: gezocht m, m E Z met ~m~ s r, ~m ~ s r, wat
we kunnen interpreteren als het probleem: hoeveel roosterpunten ( .i(a))
bevat een ( convex symmetrisch) gebied ( a) met een bepaeld volume (deg a)
(in het geval n- 1, want daar zijn de convex-symmetrische gebieden juist
de intervallen om 0) gecombineerd met het geïnverteerde probleem. DitN N
leidt tot het vrij triviale (4) ~~-~ ~~ ~V-V ~. De overstap naar n- 2 is



door Wolthuis (III) in zijn doctoraalscriptie onderzocht, door verschil-
M

lende mogelijkheden door te rekenen. Bijv. voor a-~-a te nemen het aen
de eenheidscirkel geïnverteerde figuur, of bij parallelogrammen het duale
rooster (gecombineerd met het georiënteerde volume, hier oppervlakte).
Formule (4) blijkt niet meer geldig, en een formule van de vorm ~N ~ c.~N

~ V
(die wellicht de voorkeur verdient omdat we van dimensie op aantal zijn
overgegaan) blijkt bij n- 1 weer niet te voldoen. Het falen hiervan zit
hem in het feit dat we bij n- 2 niet meer de matrix mij kunnen vervangen
door I~ ~J, zoals voor n- 1 wel mii door 1. Hier stopt dan ook de analo-
gie met Minkowski.



Nawoord

Tot slot willen we de lezer niet onthouden de bekende door Weil (IV) gege-
ven analogie. Sterk verkorte weergave (met de gebruikelijke notaties).
Definieer voor a E K(getallenlichaam) ordc~(a) --log ~ap~ resp.
-2 log ~ap~ voor reële resp. complexe plaatsen (inbeddingen) in het
oneindige geval, en in het eindige geval ord~(a) - f.log N(P) met p-~
priem blijvend en a-~.Pf. Dan geldt ~ ordc~(a) - 0. Divisoren zijn forme-

le sommen a met ordes E R, bijna overal 0. Noem N het aantal oplossingen a
van ordc~c Z-ordc~c. Dit houdt in a E IT~ (p) (d.w.z. a E rooster), én ~ap~

5 eaP resp. ~a ~2 5 eaP. Dan geldt voor .C - log N en grote a ,C ~ deg a-
Plog(2-rl-rZR-r2ylUl).

Voor grote a krijgen we bij Riemann-Roch ,~ - deg - gtl. Vanwege n- rl t
2r2 zit in Weil's formule ook de graad van de uitbreiding , evenals in g.
Als benadering van het aantal roosterpunten is het volume genomen. In
Riemann-Roch correspondeert de 1 in het rechterlid met de constanten, dus

g correspondeert met log(2-rl-r2Tf-r2w~) waarbij w- aantal eenheidswor-
tels.
De nadelen van deze analogie zijn: de complexe definitie van deg en het

N
ontbreken van een .~ die de rol van ~ overneemt voor kleiner wordende a,

r
wat bij Riemann-Roch juist zo karakteristiek is. Er is wel een ,~ -pro-

bleem, en wel a E duaal rooster eN ~aP~ s e-ap resp. ~aP~2 S e-ap, maar

dat levert in veel gevallen alleen L- de oorsprong op. (Zie ook de po-
ging van de analogie met Minkowski voor n- 2.) Het voordeel is dat de

formule van Hurwitz, die in dit rapport niet besproken is, geldig blijft.

We sluiten het rapport af inet de vraag: Is bovenstaande analogie te verbe-

teren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?



Referenties
(in de volgorde zoals in de tekst genoemd)

I. Lang; Introduction to Algebraic and Abelian functions.
II. Eichler; Einftihrung in die Theorie der algebraïschen Zahlen und Funk-

tionen.
III. Wolthuis; Riemann-Roch ruimtes en dito analogieën (doctoraal scrip-

tie).
IV. Weil; Ouevres scientifiques collected papers.



i

IN 1g88 REEDS VERSCHENEN

O1 Drs. W.P.C. van den Nieuwenhof
Concurrentieel voordeel: een praktijk-illustratie

02 Drs. W.P.C. van den Nieuwenhof
Informatiebeleid, naar een typologie

03 Drs. R. Gradus
De werkgelegenheidseffecten van een verlaging van de vennootschapsbe-
lasting of van het werkgeversaandeel in de premies

04 W.J. Selen and R.M. Heuts
A new heuristic for capacitated single stage production planning

05 G. van den Berg
On-the-job search modellen

06 G. van den Berg
Search behaviour of employed individuals and job changing costs

07 Rob Gilles
A Discussion Note on Power Indices Based on Hierarchical Network
Systems in Finite Economies

08 Wil]em van den Nieuwenhof
Concurrentieel voordeel. Ontstaan en groei van Dela

09 George Hendrikse
Organizational Choice: Product, Function or Matrix?



11

IN lg8g REEDS VERSCHENEN

O1 A.J. Simons, P.C. van Batenburg, J. Kriens
Statistische kwaliteitscontrole met behulp van de EOQL-methode: een
herziene en verbeterde versie van de AOQL-methode



u i~iï~M~~i~ii iiuiiGiiuiu ~u~uu


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24

