
Topologia Algebraica
Guia docent

1 Identificació

Topologia algebraica, 28029, 6 crèdits.

2 Objectius

Aquesta assignatura té dos objectius principals. En
primer lloc, aprendre la teoria d’homologia. En segon
lloc, entendre la utilitat d’aquesta teoria per a resoldre
problemes importants que es plantegen a molts àmbits
de la matemàtica, principalment a la geometria.

3 Continguts

L’assignatura consta de dues parts. En la primera part
—Fonaments— introduirem la teoria d’homologia, es-
tudiarem les seves propietats fonamentals i veurem
com es poden calcular els grups d’homologia d’alguns
espais interessants. En la segona part —Aplicacions—
utilitzarem la teoria d’homologia per estudiar tres te-
mes importants de topologia i geometria diferencial.
En total, el curs tindrà 11 unitats docents. Cada uni-
tat docent consisteix en dues hores teòriques i una hora
pràctica. Les onze unitats són:

Fonaments

1. Introducció. Alguns problemes que volem re-
soldre. El mètode de la topologia algebraica.
Categories. Functors. Transformacions naturals.

2. Complexos de cadenes. Idea heuŕıstica de l’ho-
mologia: śımplex, cadenes, cicles i vores. Com-
plexos de cadenes. Cicles, vores i homologia. La
successió exacta llarga d’homologia. Homotopia.

3. El complex singular. Idea heuŕıstica de l’ho-
mologia d’un espai. El complex singular. Ho-
mologia en dimensió zero. Homologia redüıda.
Homologia relativa.

4. Les propietats fonamentals de l’homologia.
Invariància per homotopia. La successió exacta
de Mayer-Vietoris. El teorema d’excisió. Teories
d’homologia.

5. Homologia de l’esfera i aplicacions. L’homo-
logia de Sn. Invariància de la dimensió i teorema
del punt fix. Grau d’una aplicació Sn → Sn. El
teorema de separació de Jordan-Brouwer.

6. Descomposicions cel.lulars. Adjunció d’una
cel.la a un espai. Exemples de CW-complexos
finits. Homologia i adjunció de cel.les.

7. Homologia dels CW-complexos i fórmula
d’Euler. Algunes propietats de l’homologia d’un
CW-complex. El teorema d’unicitat. El rang
d’un grup abelià. La caracteŕıstica d’Euler-
Poincaré.

8. Homologia amb coeficients i cohomologia.
Homologia amb coeficients. Cohomologia.

Aplicacions

1. El teorema de de Rahm. Formes diferencials
i cohomologia de de Rham. El teorema de de
Rham.

2. Orientació de varietats. Orientació local. Ori-
entació global. La classe fonamental. El pro-
ducte “barret”.

3. Dualitat de Poincaré. Enunciat del teorema.
Cohomologia amb suports compactes. Demos-
tració del teorema de dualitat.

4 Temps que ha de dedicar l’a-
lumne per tal de superar l’as-
signatura

Una estimació (orientativa) del temps que un alumne
mitjà hauria de dedicar a aquesta assignatura per tal
d’assolir els objectius proposats podria ser aquesta:

activitats descripció hores
presencials Classes de teoria 30

Classes de problemes 15
Examen 4

no presencials Estudiar teoria 35
Fer exercicis 40

Recerca bibliogràfica 10
Preparació de l’examen 16

total 150



5 Capacitats o habilitats a adqui-
rir

5.1 Teòriques

• Conèixer el llenguatge functorial a un nivell ele-
mental.

• Conèixer la teoria bàsica de les successions exac-
tes de mòduls i entendre bé el que és un complex
de cadenes i la seva homologia.

• Conèixer superficialment el procés històric que
va dur al concepte d’homologia com a “cicles
quocient vores”.

• Conèixer perfectament bé la definició de l’homo-
logia singular i les seves propietats fonamentals
(els axiomes d’Eilenberg-Steenrod).

• Conèixer els teoremes clàssics del punt fix, de
separació, etc.

• Entendre a fons el concepte de grau d’una apli-
cació d’una esfera en ella mateixa.

• Conèixer el concepte de CW-complex finit. En-
tendre el procés d’adjunció de cel.les. Estar fa-
miliaritzat amb l’estructura cel.lular dels espais
projectius.

• Entendre com es pot conèixer l’homologia d’un
espai quan es té una descomposició cel.lular d’a-
quest espai.

• Entendre perfectament el concepte de carac-
teŕıstica d’Euler i saber valorar la seva im-
portància.

• Tenir un coneixement superficial dels conceptes
d’homologia amb coeficients i de cohomologia

• Entendre la relació entre cohomologia i formes
diferencials que ens dóna el teorema de de Rham.

• Entendre el concepte d’orientació d’una varietat
des del punt de vista de la teoria d’homologia.

• Entendre l’enunciat i les ĺınies bàsiques de la de-
mostració del teorema de dualitat.

5.2 Pràctiques

• Saber treballar amb casos concrets de categories,
functors i transformacions naturals.

• Ser capaç de realitzar demostracions d’exactitud
pel mètode del diagram chassing i manejar amb
desimboltura les successions exactes curtes.

• Ser capaç de calcular expĺıcitament l’homologia
d’un complex de cadenes en casos elementals.

• Saber aplicar correctament el teorema de Mayer-
Vietoris.

• Ser capaç d’utilitzar la teoria d’homologia per a
resoldre problemes geomètrics relativament sim-
ples.

• Tenir la capacitat de fer càlculs concrets sobre
l’homologia de CW-complexos finits.

• Ser capaç de trobar arguments per completar les
demostracions que a la classe de teoria hagin
quedat incompletes. Tenir la capacitat d’obtenir
demostracions pròpies per a enunciats relativa-
ment senzills relacionats amb els continguts del
curs.

• Ser capaç de llegir i entendre les demostracions
que hi hagi en la bibliografia, pel que fa als con-
tinguts del curs.

6 Requisits previs

Estem parlant d’una assignatura optativa que pressu-
posa un bon grau de maduresa matemàtica per part de
l’alumne i que està dissenyada per ser cursada cap al
final dels estudis de la llicenciatura de matemàtiques.
A un nivell més concret, convé que l’alumne tingui ben
assimilats els coneixements de les assignatures de to-
pologia (Topologia I i Topologia II ), d’àlgebra (Fona-
ments d’àlgebra) i de geometria (Geometria diferencial
i Geometria de varietats). És acceptable que l’assigna-
tura Topologia Algebraica es faci simultàniament amb
la Geometria de varietats.

7 Metodologia

Ja hem dit que aquesta assignatura va adreçada a es-
tudiants amb un bon nivell de maduresa matemàtica.
En conseqüència, l’estil d’exposició serà tal que es de-
manarà a l’estudiant que sigui capaç de completar per
ell mateix els detalls del corpus teòric de l’assignatura
mitjançant els textos de la bibliografia i, en el seu cas,
les notes que el professor pugui distribuir. A les classes
de problemes es plantejaran un cert nombre d’exercicis
més o menys dif́ıcils, es donaran indicacions sobre els



mètodes a seguir en la seva resolució i es discutiran les
propostes de solució que plantegin els alumnes.

8 Avaluació

Consistirà en un examen escrit tradicional que haurà
de mesurar si l’estudiant ha adquirit els coneixements
i les capacitats que hem discutit a l’apartat correspo-
nent d’aquesta guia docent.

9 Bibliografia
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• M. Greenberg; J. R. Harper, Algebraic Topology.
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10 Professorat

Teoria: Jaume Aguadé (C1/224; 935 811 867;
aguade@mat.uab.es). Problemes: Jêrome Scherer
(C1/130; 935 814 539; jscherer@mat.uab.es).

11 Observació important

Aquesta assignatura és accessible a través del Campus
virtual de la UAB: www.uab.es/interactiva/


