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I Emmy Noether no va treballar directament en el camp de la
Topologia Algebraica, però la seva influència en els treballs de
P.Alexandroff i H.Hopf va ser fonemental pel
desenvolupament posterior de la disciplina.

I L’únic escrit de Noether en el qual es fa referència a
l’homologia és un paràgraf d’un treball del 1926 que diu:

”El teorema sobre els grups és el més simple; en l’aplicació
d’aquest teorema -e.g. pels nombres de Betti i de torsió en
topologia- no cal fer referència al teorema dels divisors
elementals”.

Noether suggereix que és més senzill treballar amb els grups
d’homologia que amb l’aritmètica subjacent.



Alexandroff-Hopf, Topologie, 1935. Llegim al pròleg:

”La fonamentació de la topologia en la teoria de grups que segueix
la nostra exposició es deu enterament a E.Noether [...] Va ser
necessària tota la energia i el temperament de E.Noether per tal
que aquesta algebraització fos acceptada pels topòlegs, i per tal
que esdevingués l’estructura bàsica en la que s’estructuren les
qüestions i els mètodes de la topologia”.



Algunes dates rellevants en els aspectes de fonamentació de la
Topologia Algebraica que considerarem:

I 1857, 1871: Riemann i Betti introdueixen l’ordre de connexió
d’una varietat.

I 1895 i següents: Poincaré publica l’Analysis situs i els seus
complements, on introdueix l’homologia.

I 1910, 1912: Brouwer introdueix el grau d’una aplicació i en fa
les primeres aplicacions.

I 1925/26 Noether, Alexandroff, Hopf i altres matemàtics
visiten Brouwer a Holanda i estudien els seus mètodes i
resultats.

I 1926/27 i següents: Alexandroff i Hopf assisteixen
assiduament als seminaris de E.Noether a Göttingen (amb una
estada a Princeton, 27/28).



Ordre de connexió de Riemann-Betti: Si, en un espai R de
dimensió n, podem imaginar un nombre pm d’espais tancats de
dimensió m, que no formin el contorn d’una part connexa d’un
subespai de dimensió m + 1 i tal que tot altre espai de dimensió m
formi, ell mateix o amb la totalitat dels pm espais, el contorn d’una
porció connexa de dimensió m + 1, direm que R té connexió pm

pel gènere m.

Teorema. Si t espais tancats de dimensió m, A1, . . . ,At no formen
el contorn d’un subespai connex de dimensió m + 1 de R, però si
que ho fan si afegim un altre espai tancat de dimensió m qualsevol,
i si un altre sistema B1, . . . ,Bt′ d’espais tancats de dimensió m té
les mateixes propietats, aleshores t = t ′.



Analysis situs de Poincaré:

Una varietat M és un subconjunt de RN donat per equacions i
desigualtats (donades per funcions derivables amb continüıtat)

Fα(x1, . . . ,xN) = 0,1 ≤ α ≤ p,

Φβ(x1, . . . ,xN) > 0,1 ≤ β ≤ q.

La frontera de M és

{Fα = 0, 1 ≤ α ≤ p; Φβ = 0, Φγ > 0, 1 ≤ β 6= γ ≤ q}.



Si v1, . . . ,vλ són subvarietats compactes de M de dimensió q − 1
tals que la seva unió constitueix la vora completa d’una subvarietat
q-dimensional de M, Poincaré escriu

v1 + · · ·+ vλ ∼ 0,

i diu que és una homologia entre les vi .
Afageix: les homologies es poden combinar com equacions
ordinàries.
Observacions:

I sentit de nv ∼ v1 + · · ·+ vn.

I sentit de −v : orientació inversa.

I és potser el primer lloc on es considera el grup abelià lliure
generat per un conjunt.



Poincaré defineix

bi := nombre màxim de subvarietats compactes i connexes

de dimensió i que són independents.

Els dos resultats fonamentals referents als nombres de Betti:

I Teorema de dualitat: si M és compacta, connexa, orientable
i de dimensió n, aleshores

bn−i = bi .

I Caracteŕıstica d’Euler-Poincaré (parcialment): si αi és el
nombre de śımplexs de dimesió i d’una triangulació de M,
aleshores

∑
(−1)iαi és independent de la tiangulació.



Heegaard dóna un exemple de varietat de 3-dimensional amb

b1 = 1, b2 = 0,

contrari al teorema de dualitat.

Poincaré observa que la seva definició i la de Betti no són
equivalents: l’ordre de connexió q-èsim de Riemann-Betti és el
màxim nombre de subvarietats compactes, connexes i diferents vi

tals que la unió no és vora d’una subvarietat de dimensió q + 1.
Això no impedeix que existeixin enters ni tals que

n1v1 + · · ·+ nλvλ ∼ 0!

Altrament: apareixen fenòmens de torsió, desapercebuts en primera
instància.
Exemple: a P3 hi ha un P1 que no és vora, però si que ho és 2P1.



En el primer dels complements Poincaré reformula la definició
d’homologia, introduint els complexos simplicials a partir d’una
triangulació T de la varietat.

I Defineix les matrius d’incidència

εq
ij = [aq

i : aq−1
j ] = 0,± 1.

I Considera les cadenes (Alexander)

∑
λia

q
i

i la seva vora ∑
λiε

q
ija

q
i ,

establint la relació ∑
λia

q
i ∼ 0,

quan la cadena és una vora.



Considera la αq × αq−1-matriu d’incidència

Eq = (εq
ij).

Aquesta matriu admet una reducció en la forma PEqQ = (ρij),
amb

ρij = 0,i 6= j , ρii |ρi+1,i+1, i

ρii = 0 ⇔ i > γq = rang Eq.

Poincaré prova
bq = αq − γq − γq+1.

I bn−i = bi .

I
∑

(−1)iαi =
∑

(−1)ibi .



Després de Poincaré:

I s’obren molts interrogants: invariància topològica dels bi ,
triangulabilitat de les varietats, etc.

I és dif́ıcil obtenir resultats nous. Per exemple, el càlcul de
Künneth de 1923/24 es complica extraordinàriament pel fet
d’usar únicament invariants numèrics.

I l’any 1913, als EEUU, Alexander i Veblen es proposen
fonamentar el treball de Poincaré. L’any 1922, Veblen publica
el llibre Analysis situs.

MacLane comenta: era extremadament dif́ıcil entendre la topologia
combinatòria seguint el llibre de Veblen sense un mestre; l’any
1931 ho vaig intentar i vaig fracasar.



L’altra gran figura de principi de segle és L. Brouwer. Entre 1910 i
1912:

I introdueix l’aproximació simplicial.

I introdueix el grau d’una aplicació.

I prova la invariància de la dimensió, del domini, el teorema de
Jordan-Brouwer, el teorema del punt fix, analitza les
singularitats dels camps vectorials, ...

I en definitiva: remarca la importància de les apliacions
(cont́ınues) simplicials.

Dieudonné diu: es pot assegurar que Poincaré va definir els
objectes de la Topologia Algebraica, però que va ser Brouwer qui
va imaginar els mètodes mitjançant els quals els teoremes sobre
aquests objectes es poden provar.



A mitjants dels anys 20, E.Noether

I prima els conceptes als càlculs.

I allibera l’àlgebra lineal de les matrius i determinats: mòduls i
homomorfismes.

I formula els teoremes d’isomorfisme.

I remarca la importància dels morfismes.



Destaquem: introdueix el quocient d’un mòdul per un submòdul,
M/N.

I Alexandroff estava analitzant la descomposició d’una aplicació
cont́ınua.

I podem especular que està a la base de la definició de
categoria abeliana per part de Grothendieck.

I és natural ara introduir els grups d’homologia.



Hopf recorda, l’any 1966:

Alexandroff i jo vam aprendre de E.Noether els fonaments de la
teoria d’homologia pels complexos simplicials, és a dir, sigui X r el
grup de cadenes r -dimensionals. Sigui ∂ : X r+1 −→ X r

l’homomorfisme vora, aleshores ∂∂ = 0. Això significa que
∂X r+1 ⊆ Z r , el nucli de ∂ : X r −→ X r−1. El grup
H r = Z r/∂X r+1 és l’i-èsim grup d’homologia, i es té

bi = rangH i .

Aquesta igualtat era la traducció dels teoremes d’isomorfisme en
aquest context

X r/Z r ∼= ∂X r+1, Z r/∂X r+1 ∼= H r .



Observació: els grups d’homologia van ser introduits
independentment per Vietoris i Mayer en dos contextos:

I la definició de l’homologia d’espais mètrics (Vietoris, 1927),

I en el càlcul de l’homologia mitjançant l’homologia de peces
més simples (Mayer, 1929), com per exemple, quan formulen
la igualtat

χ(A ∪ B) = χ(A) + χ(B)− χ(A ∩ B).



Al llarg dels anys 30 les idees de E. Noether implementades per
Alexandroff i Hopf van impregnar tota la Topologia Algebraica, tot
i que amb algunes reticències. Bona mostra n’és l’actitud de
Leschetz:

I Topology, 1930: La connexió amb la teoria abstracta de grups
és clara... De fet tot el que segueix pot enunciat-se en termes
de la teoria de grups. És simplement una qüestió de
terminologia.

I Algebraic Topology, 1942: Com ha assenyalat Emmy Noether,
la relació entre cadenes, cicles, ..., l’única forma adequada
d’expressar-la, requereix la teoria de grups.



A partir dels anys 30 comença un desenvolupament espectacular de
la Topologia Algebraica.

I 1935 Alexander i Kolmogoroff defineixen l’anell de
cohomologia

Hp(X )× Hq(X ) −→ Hp+q(X ),

per a tot espai topològic X .

I 1944 Eilenberg introdueix l’homologia singular.

I 1945 Eilenberg i MacLane introdueixen les categories i els
functors.

I 1945 Eilenberg i Steenrod desenvolupen la teoria axiomàtica
de l’homologia.



Aquest desenvolupament de la Topologia Algebraica es fonamenta
en la visió conceptual de Emmy Noether. Dóna lloc a una nova
disciplina, l’àlgebra homològica, i les seves aplicacions apareixen en
els llocs més insospitats. Tot i això, el paper de E.Noether es va
diluint amb el pas del temps.
En paraules de David Blanco: ”Noether pertenece a la estirpe de
los creadores que con el paso del tiempo acaban por volverse
invisibles: sus puntos de vista, tan cuesionados en su d́ıa, han
terminado por asimilarse con tal intensidad que quienes hoy
manejan sus ideas piensa que pertenecieron al álgebra desde
tiempos de los griegos”.


