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1. Bevezetés

A lokális szingularitáselmélet sima (Rn, 0) → (Rn+k, 0) leképezéscsírák tulaj-

donságaival foglalkozik. Két csírát A-ekvivalensnek mondunk, ha csak az ®s-,

illetve képtér sima átparaméterezésében különböznek egymástól. Egy ilyen

ekvivalenciaosztályt (mono)szingularitásnak neveznek. A szingularitások tel-

jes osztályozása jelenleg reménytelen, itt csak olyan esetekkel foglalkozunk,

ahol az osztályozás már ismert.

A globális szingularitáselmélet sima sokaságok közti leképezések szingulá-

ris helyeinek vizsgálatát foglalja magába. Ebb®l a szemszögb®l az is fontossá

válik, hogy egy képpont teljes ®sképén milyen a leképezés lokális viselkedése.

Egy ilyen, több monoszingularitást tartalmazó leírást multiszingularitásnak

neveznek.

Kell®en általános helyzetben lev® leképezés egy-egy mono- vagy multi-

szingularitáshoz tartozó pontjainak halmaza sokszor hordoz információt a

leképezés, illetve az ®s- és képsokaság egyéb tulajdonságairól. Ezen értekezés

kiindulópontja az a kérdés, hogy egy adott leképezés esetén milyen akadálya

lehet annak, hogy ezzel a leképezéssel valamilyen értelemben ekvivalens leké-

pezések között legyen olyan, amely csak bizonyos (multi)szingularitásokkal

rendelkezik.

A sokaságok közti leképezések vizsgálatánál az úgynevezett szinguláris

bordizmus, illetve kobordizmus relációk szerinti osztályozásra törekszünk. Ez

azt jelenti, hogy két leképezést akkor tekintünk ekvivalensnek, ha együtte-

sen határát alkotják egy harmadik, peremes sokaságok közti leképezésnek,

amelynek a (multi)szingularitásai csak egy el®re meghatározott halmaz ele-

mei lehetnek. Míg absztrakt � a leképezésekre vonatkozó megszorításokkal

nem rendelkez® � kobordizmus erejéig jól értjük a sima sokaságokat, �nomabb

osztályozásnál már a sokaságokat sem tudjuk praktikus módon áttekinteni

és így a leképezések vizsgálata is nehézkes lenne.
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2. Módszerek és eredmények

A bordizmus, illetve kobordizmus szerinti osztályozás vizsgálatánál az els®d-

leges eszközünk az általánosított Pontrjagin-Thom konstrukció [9], amely a

kobordizmus csoportok kiszámolását tisztán homotópiaelméleti kérdéssé fo-

galmazza át. A konstrukcióban kulcsszerepet játszó klasszi�káló terek vizs-

gálata az értekezés f® témája.

2.1. Kobordizmuscsoportok

A szinguláris leképezéseket klasszi�káló terek általános konstrukciója [9] ezen

tereket az egyes multiszingularitásoknak megfelel® blokkokból ragasztja össze.

Ennek következményeként a keletkezett tér homotópiacsoportjait igen nehéz

kiszámolni. Sz¶cs [16] belátta, hogy ha csak olyan multiszingularitáshalma-

zokra szorítkozunk, amelyek egy monoszingularitáshalmaz elemeib®l alkotott

összes lehetséges kombinációból áll, akkor ezek között egy úgynevezett �kulcs-

�brálás� [16, De�nition 109] áll fenn, amelynek segítségével már kezelhet®k

a klasszi�káló terek homotópiacsoportjai. Ennek a �brálásnak a létezésére

adunk egy szemléletesebb bizonyítást, amely általánosabb körülmények kö-

zött is m¶ködik, mint az eredeti. Így például a pozitív kodimenziós esettel

analóg szingularitáseltávolítási tételeket tudunk bizonyítani:

1 Tétel. Legyen M egy 4-sokaság és P egy 3-sokaság. Ekkor bármely sima,

generikus f : M → P leképezés kobordáns de�nit és inde�nit fecskefarok

szingularitással nem rendelkez® generikus leképezéshez. Irányított M és P

esetén a kobordizmus is választható irányítottnak.

Vagy a τ halmazban megengedhetünk egy globális megszorítást is (vö.

[16, Proposition 108]):

2 Tétel. Legyen η a k > 0 kodimenziós leképezések egy monoszingularitása,

τ ′ egy olyan multiszingularitáshalmaz, mely egy rögzített monoszingularitás-

halmaz elemeinek összes kombinációjából áll, és tegyük fel, hogy η 6∈ τ ′, va-

2



lamint ∂η ⊆ τ ′. Legyen továbbá r > 0 természetes szám esetén τr mindazon

multiszingularitások halmaza, melyek egy τ ′-beli multiszingularitásból és leg-

feljebb r darab η-ból állnak, és jelölje Γ̃r a legfeljebb r-szeres pontokkal rendel-

kez®, normál ξ̃η-struktúrájú immerziók klasszi�káló terét. Ekkor a természetes

felejt® Xτr → Γ̃r leképezés Serre-�brálás Xτ ′ �brummal.

3 Következmény. A fenti tétel feltételei mellett egy τr-leképezés pontosan

akkor τr-kobordáns egy τ ′-leképezéssel, ha az η-szinguláris halmaza nullko-

bordáns mint legfeljebb r-szeres pontokkal rendelkez® normál ξ̃η-struktúrájú

immerzió.

A kulcs�brálás segítségével kiszámoljuk a hajtás (fold) leképezések � me-

lyek csak reguláris, illetve a legegyszer¶bb szinguláris pontokkal rendelkeznek

� kobordizmuscsoportját az els® két olyan esetben, amikor ez a csoport nem

egyezik meg triviálisan az absztrakt kobordizmuscsoporttal.

4 Tétel ([20]). Jelölje τ az összes reguláris és hajtás monoszingularitásokból

álló multiszingularitás halmazát. Ekkor

(a) k ≥ 1 esetén Cobτ (2k + 1, k) ∼= N2k+1,

(b1) CobSO
τ (5, 2) ∼= Ω5 ⊕ Z2

∼= Z2 ⊕ Z2,

(b∗) m ≥ 2 esetén CobSO
τ (4m + 1, 2m) ∼= Ω4m+1,

(c) m ≥ 1 esetén CobSO
τ (4m− 1, 2m− 1) ∼= Ω4m−1 ⊕ Z3t, ahol t = min{j |

α3(2m+j) ≤ 3j}, és α3(x) jelöli az x természetes szám 3-as számrend-

szerbeli számjegyeinek összegét.

5 Tétel. a) Cobτ (2k + 2, k) az N2k+2 csoport 2 index¶ részcsoportja, a

w̄2
k+1 + w̄k+2w̄k karakterisztikus szám nullhelye;

b2) CobSO
τ (6, 2) ∼= 0;

b∗) páros k ≥ 4 esetén CobSO
τ (2k +2, k) az Ω2k+2 csoport 2 index¶ részcso-

portja, a w̄2
k+1 + w̄k+2w̄k karakterisztikus szám nullhelye;
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c) páratlan k esetén CobSO
τ (2k+2, k) az Ω2k+2 csoport valódi részcsoportja,

melyet a p̄(k+1)/2 karakterisztikus szám elt¶nése de�niál.

Az els® esetben a gondolatmenet kis módosításával kiadja a hajtás leké-

pezések bordizmus csoportját is az összes (irányított) leképezés bordizmus-

csoportjához [13] való viszonylatában:

6 Tétel. (a) k ≥ 0 esetén Bordτ (2k + 1, k) ∼= N(2k + 1, k),

(b) m ≥ 1 esetén BordSO
τ (4m + 1, 2m) ∼= Ω(4m + 1, 2m),

(c) m ≥ 1 esetén a következ® sorozat egzakt:

0 → Z3u → BordSO
τ (4m− 1, 2m− 1) → Ω(4m− 1, 2m− 1) → 0;

itt u kielégíti a 0 ≤ u ≤ t, t = min{j | α3(2m + j) ≤ 3j}, feltételt a 4

Tétel jelölését használva.

A bizonyítás során új példákat adunk olyan leképezésre, amelynek a cusp-

helye mind az ®sben, mind a képben nullhomológ (tehát a Thom polinom [17]

segítségével a szinguláris hely nem érzékelhet®), de nincs vele akár absztrakt

módon kobordáns hajtás leképezés sem.

Hasonló eredményeket láthatunk be akkor is, ha a τ halmaz a reguláris,

hajtás és cusp szingularitások összes kombinációjából áll, és az úgynevezett

III2,2 szingularitást (amely a 2 korangú szingularitások közül a legegysze-

r¶bb) kell elkerülni a kobordizmusokban.

Ha az elkerülend® szingularitás dimenziója 1-nél nagyobb, a fenti tételek

bizonyításában használt geometriai módszerek már nem adnak eredményt.

Viszonylag kis dimenziók esetén azonban még geometriai jelentést tudunk

adni a kiszámolandó obstrukcióknak, melyek π∗(ΓT ξ̃) alakú homotópiacso-

portok elemei. Itt ξ̃ a szingularitáshoz tartozó univerzális képnyalábot [9]

jelöli, ez írja le a szinguláris pontok globális viselkedését a képsokaságban.

Rögzített r mellett jelölje C a véges, páratlan, r + 1-hez relatív prím szá-

mokkal nem osztható rend¶ Abel-csoportok Serre osztályát, és legyen C+ a
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véges, 2(r+1)-hez relatív prím számokkal nem osztható rend¶ Abel-csoportok

osztálya. A ∼=C és ∼=C+ jelek a C-beli, illetve C+-beli csoportok erejéig való

izomor�zmust jelentik.

7 Tétel. Legyen ξ̃ a Σ1r,0 Morin szingularitás univerzális képnyalábja, irá-

nyított vagy irányítatlan esetben. Adott κ : Sn+k → T ξ̃ leképezésre jelölje

M = M(κ) = κ−1(0ξ̃) a ξ̃ nyaláb nullszelésének transzverzális ®sét (az in-

dukált irányítással, ha ξ̃ irányítható). Ekkor minden 0 ≤ m < k esetén a

következ® állítások teljesülnek:

• Ha ξ̃ nem irányítható, πm+rk+k+r(ΓT ξ̃) ∈ C+.

• Ha ξ̃ irányítható, πm+rk+k+r(ΓT ξ̃) ∼=C+ Ωm és a C+-izomor�zmust M

(absztrakt) irányított kobordizmus osztálya adja.

• Páros r és irányítatlan ξ̃ esetén πm+rk+k+r(ΓT ξ̃) ∼=C Nm(RP∞) és a

C-izomor�zmust a magnyalábbal ellátott M kobordizmus osztálya adja.

• Páros r és irányított ξ̃ esetén πm+rk+k+r(ΓT ξ̃) ∼=C Ωm(RP∞) és a C-
izomor�zmust a magnyalábbal ellátott M irányított kobordizmus osztá-

lya adja.

2.2. Bordizmuscsoportok

A szinguláris kobordizmuscsoportoknál valamivel jobban megközelíthet®k a

bordizmuscsoportok, ugyanis az általánosított Pontrjagin-Thom konstrukció

ezeket a megfelel® klasszi�káló terek absztrakt bordizmuscsoportjaival azono-

sítja, és ezeket a blokk-konstrukció segítségével is lehet kezelni. Ráadásul ko-

homologikus obstrukciók keresésénél a klasszi�káló tereknél jóval egyszer¶bb

szerkezet¶ úgynevezett Kazarján tér vizsgálata is eredményre vezet, például

segítségével meghatározhatjuk a cusp szingularitás elkerül® ideálját. Egy η

szingularitás esetén η (Z2 együtthatós) elkerül® ideálja azon Stiefel-Whitney

karakterisztikus osztályok halmaza, amelyek minden vektornyalábok közti
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sima, �brumonként polinomiális, η-mentes leképezés virtuális normálnyaláb-

ján kiértékelve elt¶nnek [4].

8 Tétel. A Σ1,1 szingularitás elkerül® ideálját mint H∗(BO; Z2)-ideált a kö-

vetkez® halmaz generálja:

{wk+lwk+m + wk+qwk+r|l,m, q, r ≥ 0 és l + m = q + r ≥ 2}.

9 Következmény. A Σ1,1 szingularitás elkerül® ideáljának az elemei ponto-

san azok a
∑
I∈I

wI alakú összegek, melyekre

∑
I∈I

cSw
|I+|
k wI\I+ = 0.

Itt I csak olyan I indexsorozatokat tartalmaz, melyekre max I > k, I+ jelöli

az ∪{J ⊆ I|min J > k} részsorozatot és S =
∑

i∈I+(i− k).

Ezen eredmény alkalmazásaként közel optimális korlátokat kaphatunk

például valós projektív terek euklideszi terekbe történ® hajtás-leképezéseinek

létezésére:

10 Tétel. Legyen n = 2s + t nemnegatív egész s és t < 2s mellett. Ha létezik

RP n → Rn+k hajtás-leképezés, és akkor

• ha 4
3
2s < n < 2s+1, akkor k ≥ 2s+1 − n− 2.

• ha 2s < n < 4
3
2s, akkor

◦ n = 2u(8a + 3) + b esetén, ahol 0 ≤ b < 2u és u maximális,

k ≥ 2u+2a + 2u − b− 2.

◦
⌊

n
2u

⌋
6≡ 3 mod 4 minden u ≥ 0 esetén

∗ k ≥ n−3
2

páratlan n-re, valamint

∗ k ≥ n
2
− 2p−1, ha n = 2pm páratlan m mellett.
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[16] egy mély eredményét, az úgynevezett Kazarján-sejtést felhasználva

a hajtás-leképezések Kazarján terének homológiáiból kiszámoljuk a hajtás-

leképezések irányítatlan bordizmuscsoportjait.

Végül a klasszi�káló tér elemzésével egy olyan helyzetben is meghatároz-

zuk a szinguláris bordizmuscsoportokat, amikor csak egyszeres hajtásokat és

korlátozott multiplicitású többszörös pontokat engedünk meg. Rögzített k >

0 kodimenzió mellett jelölje I2 a hajtásból, illetve a legfeljebb kétszeres regu-

láris pontokból álló halmazt, legyen qm az m nemnegatív egész k-nál nagyobb

elemeket nem tartalmazó partícióinak száma, és legyen dm = dimZ2 Nm.

11 Tétel.

dim BordI2(n) =
n+k∑
s=0

bn−k−s−1
2 c∑

j=0

qjqn−k−s−jds +
n+k∑
s=0

n−k−s−1∑
r=dn−k−s

2 e
qrds+

+
n+k∑
s=0

qn−sds + dn+k

Hasonló explicit képletet kapunk koirányított leképezések I2-bordizmus-

csoportjára is, és ennek segítségével meghatározzuk az összes további irányí-

tatlan, illetve koirányított I-bordizmuscsoportot minden olyan I halmazra,

mely csak egyszeres hajtás és korlátozott multiplicitású reguláris többszö-

rös pontokat tartalmaz. Irányított sokaságok közti leképezések esetén az I-

bordizmus csoportokat racionálisan számoljuk ki.
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