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1 Inleiding

Algebräısche meetkunde is de studie van nulpuntenverzamelingen van polyno-
men. Nulpuntenverzamelingen van polynomen in twee variabele noemen we al-
gebräısche krommen en deze algebräısche krommen kunnen zogenaamde singula-
riteiten bevatten.

Het hoofddoel van deze scriptie is het introduceren van verschillende metho-
den om singulariteiten van algebräısche krommen te karakteriseren. Bij deze
scriptie hoort ook een Mathematica programma dat deze karakteristieken kan
bepalen, gebruikmakend van de methoden die beschreven worden in deze scriptie
(zie bijlage A).

We karakteriseren singulariteiten door een methode die het oplossen van sin-
gulariteiten heet. Dit kan op verschillende manieren. Wij gaan het doen met
een methode die opblazen heet. Het eerste deel van deze scriptie zal dan ook een
introductie zijn op algebräısche krommen en het projectieve vlak (hoofdstuk 2),
gevolgd door de introductie van singulariteiten en het oplossen van singularitei-
ten door opblazen (hoofdstuk 3). Hierbij behandelen we een aantal voorbeelden
van hoe we singulariteiten kunnen oplossen door opblazen en beschrijven een
algemene methode om dit te doen voor een willekeurige singulariteit.

Om een beter begrip te krijgen van wat opblazen doet (met verschillende
“takken” van een kromme) ontwikkelen we de theorie van de Puiseux reeksen
in hoofdstuk 4. We definiëren wat een Puiseux reeks is en we beschrijven hoe
we Puiseux reeksen kunnen construeren. In paragraaf 4.4 laten we zien hoe we
polynomen kunnen ontbinden met behulp van Puiseux reeksen. Later zullen we
zien dat de Puiseux reeksen bij een kromme met een singulariteit, de singulariteit
karakteriseringen.

In hoofdstuk 5 komen we tot het hoofddoel van deze scriptie. We introduceren
twee karakteristieken van singulariteiten: multipliciteitsrijen en oplossingsgra-
fen. We bewijzen de stelling van Enriques-Chisini, die een van de belangrijkste
stellingen in deze scriptie is omdat het als gevolg heeft dat we singulariteiten
kunnen oplossen door een eindig proces. Verder zal blijken dat Puiseux reeksen,
multipliciteitsrijen en oplossingsgrafen equivalente informatie bevatten over een
singulariteit.

We eindigen met een discussie over het praktisch bepalen van multipliciteits-
rijen en oplossingsgrafen. Dit geeft aanleiding tot het programma wat bij deze
scriptie hoort. We geven een beschrijving van de functionaliteiten van het pro-
gramma, en we sluiten af met een aantal voorbeelden.
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Notatie

In deze scriptie wordt de volgende notatie gebruikt:

• Het getal 0 is een natuurlijk getal dus N = {0, 1, . . . } en Z+ = {1, 2, . . . }.

• Voor een functie f : X → Y schrijven we vaak {f(x) = g(x)} voor de
verzameling {x ∈ X | f(x) = g(x)}.

• Voor een lichaam K is

– K[x1, . . . , xn] de ring van polynomen in K met variabelen x1, . . . , xn;

– KJx1, . . . , xnK de ring van formele machtreeksen in K met variabelen
x1, . . . , xn;

– K{x1, . . . , xn} de ring van convergente machtreeksen in K met varia-
belen x1, . . . , xn;

– K((x1, . . . , xn)) de ring van Laurent reeksen inK met variabelen x1, . . . , xn;

– K�x1, . . . , xn� de ring van Puiseux reeksen in K met variabelen
x1, . . . , xn.

• We schrijven Xn
x1,x2,...,xn voor de verzameling Xn met variabelen x1, . . . , xn

(zo is C2
x,y bijvoorbeeld de verzameling C2 waarbij we variabelnamen x en

y gebruiken).
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2 Algebräısche krommen

In dit hoofdstuk introduceren we de begrippen algebräısche krommen en het
projectieve vlak. We volgen delen van de behandeling van [4, sectie 1.1 en 2.1].

Definitie 2.1. Een algebräısche kromme is een deelverzameling C ⊂ C2 die
wordt gedefinieerd door de nulpuntenverzameling van een polynoom f ∈ C[x, y].
Oftewel, er geldt C = {(x, y) ∈ C2 | f(x, y) = 0} = {f(x, y) = 0}.

We zullen in deze scriptie aannemen dat het polynoom f geen meervoudige
factoren heeft. Oftewel, als we f ontbinden in irreducibele polynomen (polyno-
men die niet verder ontbonden kunnen worden) f(x, y) = cf1(x, y)k1f2(x, y)k2 ·
. . . ·fn(x, y)kn dan is k1 = k2 = · · · = kn = 1. We noemen in dit geval de kromme
C gereduceerd. Merk op dat het reduceren van een polynoom f geen invloed
heeft op de nulpuntenverzameling van f .

We zullen in het vervolg soms kromme schrijven in plaats van algebräısche
kromme.

Opmerking 2.2. Gegeven een polynoom f ∈ C[x, y], is de nulpuntenverzameling
van f niet leeg want als we y vast nemen dan is f(x, y) een polynoom in x en
deze heeft altijd een wortel in C (hoofdstelling van de algebra). Dit is de reden
dat we in C werken en niet in R. Het polynoom x2 + y2 + 1 definiëert een lege
deelverzameling van R2 terwijl het een niet-lege nulpuntenverzameling heeft in
C2.

Een belangrijke eigenschap van algebräısche krommen is irreducibiliteit. Dit
zegt of we de kromme kunnen schrijven als de vereniging van twee algebräısche
krommen.

Definitie 2.3. Laat f ∈ C[x, y] een polynoom zijn en C gegeven worden door
{f(x, y) = 0}. De kromme C heet reducibel als er algebräısche krommen C1 6= C
en C2 6= C bestaan zodat C = C1∪C2. Merk op dat dit precies zo is als f = g ·h
met g, h ∈ C[x, y] en g, h niet constant. We noemen C irreducibel als C niet
reducibel is.

We kunnen een kromme C altijd opdelen in een eindig aantal irreducibele
componenten, oftewel C = C1 ∪ C2 ∪ · · · ∪ Cn waarbij Ci irreducibel is voor
1 ≤ i ≤ n. Het aantal irreducibele componenten is immers begrensd door de
graad van f .

Het projectieve vlak P2 = P(C3) heeft een aantal mooie eigenschappen die
C2 niet heeft. Twee algebräısche krommen snijden elkaar bijvoorbeeld altijd in
P2 terwijl dit in C2 niet het geval is (we zullen zo meteen aangeven hoe we een
kromme in P2 definiëren).
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Definitie 2.4. De projectieve ruimte Pn = P(Cn+1) wordt gegeven door de
verzameling van alle 1-dimensionale lineaire deelruimten van Cn+1 (alle lijnen
in Cn+1 door de oorsprong). We kunnen de elementen van Pn aangeven met
zogenaamde homogene coördinaten [x0, x1, . . . , xn] waarbij niet xi = 0 voor alle
i ∈ {0, . . . , n}. Hierbij representeert [x0, x1, . . . , xn] de lijn in Cn+1 die door
de oorsprong en het punt (x0, x1, . . . , xn) gaat en dus geldt [x0, x1, . . . , xn] =
[λx0, λx1, . . . , λxn] voor alle λ ∈ C \ {0}.

Om een kromme in P2 te definiëren hebben we dus een polynoom in drie
variabelen nodig. Daarnaast eisen we dat zo’n polynoom homogeen is.

Definitie 2.5. Een polynoom P (x, y, z) heet homogeen van graad d als

P (λx, λy, λz) = λdP (x, y, z)

voor alle λ ∈ C \ {0}.

De eis dat een polynoom P (x, y, z) homogeen is, is noodzakelijk om te zor-
gen dat de nulpuntenverzameling van P goed gedefinieerd is. Stel namelijk dat
P (x, y, z) = 0 voor [x, y, z] ∈ P2. Omdat [x, y, z] = [λx, λy, λz] voor λ ∈ C \ {0}
moet ook P (λx, λy, λz) = 0. Om te zorgen dat dit altijd het geval is eisen we
dat P homogeen is.

Opmerking 2.6. De ruimte P2 “lijkt” op C2. Er geldt namelijk voor alle n > 1
dat Pn ∼ Cn t Pn−1 en P1 ∼ C t {∞} (waar t een disjuncte vereniging is en ∼
voor bijectief staat) [4, blz. 6]. De ruimte P2 is dus bijectief met C2 t C t {∞}
en bevat dus alleen een kopie van C en een punt extra.

Omdat we wel in de Euclidische ruimte willen kunnen werken, introduceren
we het volgende begrip:

Definitie 2.7. Een kaart van Pn is een homeomorfisme ϕ van een open deel-
verzameling U ⊂ Pn naar een open deelverzameling van Cn. We zullen in het
vervolg vaak spreken over de kaart U , waarmee we de kaart (U,ϕ) bedoelen.

Het idee is nu om genoeg kaarten te hebben zodat we een overdekking van
de volledige ruimte hebben. Op die manier kunnen we toch in de Euclidische
ruimte werken. Voor P2 hebben we drie kaarten. De open deelverzamelingen
zijn Ui = {[x0, x1, x2] ∈ P2 | xi 6= 0}, en het bijbehorende homeomorfisme is

ϕi : [x0, x1, x2] 7→
(
xj
xi
, xkxi

)
waarbij j < k en j en k verschillend zijn van i.

De deelverzamelingen U0, U1 en U2 zijn homeomorf met C2. Voor U2 geldt
bijvoorbeeld dat omdat x2 6= 0, we kunnen delen door x2, en dus geldt binnen

U2 dat [x0, x1, x2] =
[
x0
x2
, x1x2 , 1

]
. Het is nu duidelijk dat omdat x0, x1 ∈ C en we

x2 vast kunnen nemen dat U2
∼= C2.
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We kunnen voor Pn voor alle n ≥ 1 op dezelfde manier n+1 kaarten definiëren
met als deelverzamelingen Ui = {[x0, . . . , xn] ∈ P2 | xi 6= 0} en er geldt Ui ∼= Cn.

Laat f ∈ C[x, y] een polynoom zijn. Laat n de graad van f zijn. Dan kunnen
we een homogeen polynoom in C[x, y, z] definiëren door P (x, y, z) = znf

(
x
z ,

y
z

)
(merk op dat omdat de graad van f gelijk is aan n, we een polynoom krijgen). Het
polynoom P definieert op U2 dezelfde nulpuntenverzameling als f op C2. Binnen
U2 mogen we namelijk z = 1 vast nemen en dus geldt P (x, y, z) = znf

(
x
z ,

y
z

)
= 0

precies als f(x, y) = 0.
Andersom is het ook mogelijk om een homogeen polynoom P (x, y, z) om te

schrijven naar een polynoom in twee variabelen. Dit doen we simpelweg door
één variabele vast (niet 0) te nemen. De nulpuntenverzameling van P in U2 is
bijvoorbeeld de nulpuntenverzameling van f(x, y) = P (x, y, 1) in C2.
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3 Singulariteiten

In dit hoofdstuk introduceren we het begrip: singulariteit van een algebräısche
kromme. Hierna ontwikkelen we een methode voor het oplossen van singularitei-
ten.

Laat P (x, y, z) een polynoom in C[x, y, z] zijn. We beschouwen de kromme
C = {P (x, y, z) = 0}.

Definitie 3.1. Een punt [a, b, c] ∈ C heet een singulier punt van C indien

∂P

∂x
(a, b, c) =

∂P

∂y
(a, b, c) =

∂P

∂z
(a, b, c) = 0.

Als een punt op C niet-singulier is, dan noemen we het een regulier punt van C.

We kunnen nu de raaklijn van een niet-singulier punt in C definiëren.

Definitie 3.2. Gegeven zijn een kromme C = {P (x, y, z) = 0} en een niet-
singulier punt [a, b, c] ∈ C. De raaklijn van C in [a, b, c] wordt gegeven door

x
∂P

∂x
(a, b, c) + y

∂P

∂y
(a, b, c) + z

∂P

∂z
(a, b, c) = 0.

Merk op dat wanneer het punt [a, b, c] singulier is, we de raaklijn niet kunnen
definiëren zoals in Definitie 3.2.

3.1 Voorbeelden van singulariteiten

Een simpel voorbeeld van een singulier punt is het snijpunt van twee krommen
die geen irreducibele componenten gemeen hebben. Stel dat C,D krommen in
P2 zijn, gegeven door respectievelijk P (x, y, z) = 0 en Q(x, y, z) = 0. De kromme
C ∪ D wordt gegeven door (PQ)(x, y, z) = 0. Met de productregel geldt voor
[a, b, c] ∈ C ∪D dat

∂PQ

∂x
(a, b, c) = P

∂Q

∂x
(a, b, c) +Q

∂P

∂x
(a, b, c).

We zien dus dat als P (a, b, c) = Q(a, b, c) = 0 dan ∂PQ
∂x (a, b, c) = 0. Dit geldt ook

voor de afgeleiden naar y en z dus de kromme C ∪D is singulier in elk snijpunt
van C en D.

Naast snijpunten van krommen bestaan er ook irreducibele krommen met
singuliere punten. We zullen twee voorbeelden bekijken van irreducibele singu-
liere krommen in C2. Voor krommen in C2 (die dus worden gedefinieerd door
een polynoom in C[x, y]) is de definitie van een singulier punt equivalent aan die
van een kromme in P2: de partiële afgeleiden naar x en y zijn 0.
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Voorbeeld 3.3. In figuur 1 is een algebräısche kromme met een spits (cusp)
weergegeven. De getekende algebräısche kromme is de kromme y2 = x3.

-2 -1 1 2

-2

-1

1

2

Figuur 1: De kromme y2 = x3 heeft een spits in de oorsprong.

Voorbeeld 3.4. In figuur 2 is een algebräısche kromme met een knoop (node)
weergegeven. Een knoop is een punt waar de kromme zichzelf snijdt (waarbij de
takken verschillende raaklijnen hebben). Een voorbeeld van een kromme met een
knoop in de oorsprong is de kromme y2 = x2(x+ 1).

-2 -1 1 2

-2

-1

1

2

Figuur 2: De kromme y2 = x2(x+ 1) heeft een knoop in de oorsprong.

8



3.2 Oplossen van singulariteiten

In de volgende paragraaf wordt de behandeling van [2, blz. 323] gevolgd.
Een natuurlijke vraag om te stellen is hoe we de klasse van algebräısche

krommen kunnen classificeren. Volgens [2, blz. 323] is meest precieze manier
om dit te doen om te kijken naar equivalenties onder zogenaamde collineaties
van P2 (isomorfismen die lijnen naar lijnen sturen). Echter, het classificeren
van algebräısche krommen op deze manier wordt heel moeilijk naarmate de orde
van de kromme (de graad van de laagste-orde term) hoog wordt. Dit komt
onder andere doordat de singulariteiten gecompliceerder worden naarmate de
orde hoger wordt.

Een manier om het probleem te versimpelen is om over te stappen op het
classificeren van signulariteiten in plaats van algebräısche krommen. Dit is op
zichzelf al een moeilijk probleem.

Om dit te kunnen doen moeten we het probleem simplificeren. We kunnen
dit doen door een algebräısche kromme te simplificeren zodat de gesimplificeerde
kromme geen singulariteiten meer heeft. We noemen dit proces van simpificatie
het oplossen van singulariteiten van de kromme. Na het oplossen van een singu-
lariteit hoeft de kromme niet meer in P2 te liggen maar ligt deze mogelijk in een
grotere ruimte. We kunnen op deze manier het probleem van de classificatie van
singulariteiten versimpelen tot het classificeren van deze niet-singuliere krommen
(die mogelijk niet in P2 liggen).

Er zijn verschillende methoden om singulariteiten op te lossen. De wiskundige
Heisuke Hironaka bewees in 1964 dat het oplossen van singulariteiten mogelijk is
voor elke algebräısche variëteit van iedere dimensie (in karakteristiek 0) [3]. In
1970 ontving Heisuke Hironaka hiervoor de Fields Medal.

In deze scriptie houden we ons echter alleen bezig met algebräısche krommen.
Voor het oplossen van singulariteiten gaan we een methode gebruiken die opblazen
heet.

3.3 Opblazen

In deze paragraaf volgen we delen van de behandeling van [2, blz. 459-462].
We werken vanaf nu alleen met algebräısche krommen in C2 in plaats van

P2. We zullen eerst een algebräısch beschrijving van een opblazing geven. Hierna
zullen we een interpretatie geven van wat opblazen meetkundig gezien is. In pa-
ragraaf 3.4 en 3.5 zullen we opblazen gebruiken om singulariteiten op te lossen.

LaatX = C2 en p = (0, 0). Herinner dat P1 = {` | ` is een lijn in C2 door (0, 0)}.
We definiëren X ′ ⊂ C2 × P1 door

X ′ := {(x, y, `) ∈ C2 × P1 | ` is een lijn door (x, y)}.
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Merk op dat als (x, y) 6= p, dat er precies één lijn ` ∈ P1 bestaat die door (x, y)
gaat. Daarnaast gaat elke lijn ` ∈ P1 door p.

Verder definiëren de projectie

π : X ′ → X,

(x, y, `) 7→ (x, y).

Omdat er voor elk punt in q ∈ X \{p} precies één lijn ` ∈ P1 door q gaat, is π een
bijectie tussen X ′ \π−1(p) en X \{p}. De projectie π is zelfs een homeomorfisme
op X \ π−1(p) [2, blz. 459]. Daarnaast is π−1(p) = {p} × P1 ∼= P1.

We kunnen P1 ook met homogene coordinaten [X0, X1] aangeven. We kunnen
nu X ′ anders schrijven:

Propositie 3.5. We kunnen X ′ uitdrukken door

X̃ ′ = {(x, y,X0, X1) ∈ C2 × P1 | xX1 = yX0}.

Bewijs. We zullen laten zien dat X ′ = X̃ ′.
Stel dat (x, y,X0, X1) ∈ X ′. Dan is (x, y) = λ(X0, X1) met λ 6= 0, want (x, y)

ligt op de lijn door (X0, X1). Als X0 6= 0 dan is λ = x
X0

dus y = xX1
X0

waaruit
volgt xX1 = yX0. Als X0 = 0 is dan x = 0 dus xX1 = yX0.

Stel dat (x, y,X0, X1) ∈ X̃ ′ dus xX1 = yX0. Er geldt X0 6= 0 of X1 6= 0.
Neem aan dat X0 6= 0. Dan is y = xX1

X0
. Als x = 0 dan is y = 0 en dus

ligt (x, y) op de lijn door (X0, X1) en (0, 0). Als x 6= 0 dan is y
x = X1

X0
, dus

(x, y) = λ(X0, X1) met λ 6= 0 en (x, y) ligt op de lijn door (X0, X1) en (0, 0).
Als X0 = 0 dan is x = 0 want X1 6= 0 en dus ligt (x, y) = (0, y) op de lijn door
(X0, X1) = (0, X1) en (0, 0). �

Omdat deze laatste karakterisering algebräısch gezien handiger is gebruiken
we de volgende definitie voor de opblazing van C2.

Definitie 3.6. Laat X = C2. We definiëren de opblazing (blow-up) van X in
het punt p = (0, 0) als

X ′ = Blp
(
C2
)

:= {(x, y,X0, X1) ∈ C2 × P1 | xX1 = yX0}.

We zullen voortaan altijd aannemen dat we opblazen in de oorsprong. Als
dit niet het geval is kunnen we eerst een translatie uitvoeren en dan opblazen in
de oorsprong.

We willen nu een idee krijgen van wat een opblazing meetkundig gezien is.
Hiervoor moeten we Blp

(
C2
)

in een bepaalde kaart kijken. We hebben voor
Blp

(
C2
)

twee kaarten: Ui = {(x, y,X0, X1) ∈ C2 × P1 | Xi 6= 0} ∼= C3 voor
i ∈ {0, 1} (vergelijk met de kaarten op P1).
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Propositie 3.7. In de kaart U0 wordt Blp
(
C2
)

gegeven door het oppervlak {y =
xt} in C3

x,y,t. Daarnaast wordt Blp
(
C2
)

in de kaart U1 gegeven door het oppervlak
{x = yt} in C3

x,y,t

Bewijs. We zullen laten zien dat Blp
(
C2
)
∩ U0 = {y = xt} ⊂ C3

x,y,t. Omdat

X0 6= 0 in U0 geldt dat Blp
(
C2
)

= {xX1 = yX0} = {xX1
X0

= y}. Noem t = X1
X0

.
Nu kan t elke waarde in C aannemen (we kunnen X0 in C \ {0} vast kiezen) en
{xX1

X0
= y} = {y = xt}. De opblazing van C2 in de kaart U0 is dus het vlak

{y = xt} in C3
x,y,t. In de kaart U1 geldt op dezelfde manier dat Blp

(
C2
)

wordt
gegeven door {x = yt}. �

Voor vaste t krijgen we een lijn in C2 door de oorsprong met helling t. In
figuur 3 is het oppervlak {y = xt} in R3

x,y,t weergegeven, wat een representatie
geeft van Blp

(
R2
)

in U0. Als we ditzelfde figuur voor Blp
(
C2
)

zouden tekenen
zouden de getekende lijnen complex zijn en zouden we dus een 4-dimensionaal
object krijgen (reëel gezien). Deze afbeelding van Blp

(
R2
)

geeft een goede intüıtie
voor wat de opblazing van C2 is.

In figuur 3 is ook de projectie π van Blp
(
R2
)

op R2 weergegeven. Zoals we al
eerder zagen is de projectie π : Blp

(
R2
)
→ R2 een bijectie op Blp

(
R2
)
\ π−1(p).

Daarnaast wordt π−1(p) ∼= P1(R) (in de tekening aangegeven met de rode lijn)
volledig afgebeeld op p. In essentie creëren we door π−1 uit te voeren op het
vlak dus “extra ruimte” in het punt p, terwijl er met de rest van het vlak niks
gebeurd.
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Figuur 3: Een weergave van Blp
(
R2
)

in de kaart U0 en de projectie van Blp
(
R2
)

op R2. De rode lijn is π−1(p). De blauwe lijnen in de opblazing (het gekromde
vlak) worden door π afgebeeld op de blauwe lijnen op de schrijf.

Het feit dat π−1 een homeomorfisme is op R2\{p} lijkt in eerste instantie niet
te volgen uit figuur 3. We kiezen twee punten p1, p2 ∈ Blp

(
R2
)

zoals in het figuur,
die dicht bij de gestippelde lijnen liggen. We zien dat π(p1) en π(p2) in R2 dicht
bij elkaar liggen, maar ze lijken in Blp

(
R2
)

ver van elkaar af te liggen. Dit lijkt
zo omdat we in de kaart U0 werken. In werkelijkheid is de lijn π−1(p) homeomorf
met P1(R) ∼= S1, en dus zitten de uiteinden van de rode lijn in het figuur aan
elkaar vast, en zitten de gestippelde lijnen aan elkaar vast (de gestippelde lijnen
zijn geen deel van Blp

(
R2
)
∩ U0 maar liggen juist in U1). Eigenlijk moeten we

Blp
(
R2
)

dus voorstellen als een Möbiusband, zoals in figuur 4 is weergegeven.
Het is nu dus intüıtief duidelijk dat p1 en p2 wel dicht bij elkaar liggen in Blp

(
R2
)
.
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Figuur 4: Een representatie van Blp
(
R2
)

waarbij de rode lijn π−1(p) ∼= P1(R) ∼=
S1 is.

Definitie 3.8. Als we π−1 op C2 toepassen laten we het vlak zonder de oor-
sprong intact en wordt er bij de oorsprong een projectieve lijn ingevoegd. Deze
lijn π−1(p) noemen we een exceptionele deler van de opblazing. De lijn heet
exceptioneel omdat deze bij het neerblazen (het toepassen van π) op één punt
wordt afgebeeld.

3.4 Oplossen van singulariteiten door opblazen (voorbeelden)

Gegeven is een kromme C = {f(x, y) = 0} ⊂ C2 met een singulariteit in de
oorsprong. Het blijkt dat we zo een singulariteit kunnen oplossen door de ruimte
herhaald op te blazen. We zullen nu twee voorbeelden behandelen waarin we
singulariteiten oplossen.

Voorbeeld 3.9. Laat f(x, y) = (y−x)(y+x) en laat C = {f(x, y) = 0} = {y =
x} ∪ {y = −x} de nulpuntenverzameling van f . Duidelijk is dat de kromme C
een singulariteit heeft in de oorsprong omdat dit het snijpunt van twee krommen
is. We blazen C2 op in de oorsprong en werken in de kaart U0 (we motiveren
deze keuze aan het eind van het hoofdstuk). Volgens Propositie 3.7 geldt y = xt.
We krijgen dus de volgende twee vergelijkingen:

(y − x)(y + x) = 0, (3.1)

y = xt. (3.2)

Als we y uit vergelijking (3.2) in vergelijking (3.1) substitueren krijgen we

(xt− x)(xt+ x) = 0. (3.3)

Hieruit volgt dat

x2(t− 1)(t+ 1) = 0. (3.4)
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In de kaart U0 wordt de kromme dus na opblazen gegeven door x2(t−1)(t+1) = 0
oftewel x2 = 0, t = 1 of t = −1. De lijn x = 0 geeft de exceptionele deler. Immers,
als x = 0 dan is xX1 = 0 = yX0 en X0 6= 0 dus y = 0. Omdat t elke waarde in
C kan aannemen geeft x = 0 de lijn {(0, 0, t) | t ∈ C} wat de exceptionele deler
is. De lijn t = 1 geeft y = x en t = −1 geeft y = −x. In figuur 5 is de opblazing
van C weergegeven in de kaart U0.

Figuur 5: De opblazing van (y− x)(y+ x) = 0 in de kaart U0 met in het rood de
exceptionele deler.

We hebben de singulariteit van C in de oorsprong nu opgelost; de twee ir-
reducibele componenten {y = x} en {y = −x} snijden elkaar niet meer en zijn
glad (dat waren ze al voordat we gingen opblazen). Het is hier geen probleem
dat de irreducibele componenten de exceptionele deler wel snijden. Verderop in
dit hoofdstuk zullen we de precieze definitie geven voor wanneer een singulariteit
is opgelost.

Voorbeeld 3.10. We bekijken nu de kromme C = {y2 = x3} die een singulariteit
heeft in de oorsprong (voorbeeld 3.3). We blazen op in de oorsprong en werken
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in de kaart U0. We hebben dus

y2 = x3, (3.5)

y = xt. (3.6)

We substitueren y uit (3.6) in (3.5) en krijgen x2t2 = x3 dus x2(t2 − x) = 0. Er
volgt dat x2 = 0 of t2 = x. Wederom geeft x = 0 de exceptionele deler. In figuur
6 is de opblazing van C in U0 weergegeven.

Figuur 6: De opblazing van y2 = x3 in de kaart U0 met in het rood de exceptionele
deler.

We zien in figuur 6 dat de kromme y2 = x3 opgeblazen is tot de kromme
x2(t2 − x) = 0, waarbij de exceptionele deler x = 0 in het rood is weergegeven
en de parabool t2 = x in het blauw. De exceptionele deler is de raaklijn van
het “echte” origineel van de kromme (blauw). Dit willen we voorkomen en dit
kunnen we oplossen door nogmaals op te blazen.

We blazen op in de kaart U1 (waarmee we bedoelen dat we opblazen en werken
in de kaart U1) dus er geldt x = yt. We moeten de kromme x2(x − y2) = 0
opblazen. We hebben de naam t voor het gemak door y vervangen en we laten
de exceptionele deler ook deel zijn van de kromme (deze blazen we mee op). We
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krijgen y2t2(yt−y2) = y3t2(t−y) = 0. De oude exceptionele deler wordt gegeven
door t = 0 en er is een nieuwe exceptionele deler bij gekomen namelijk y = 0. De
reden dat de nieuwe exceptionele deler nu door y = 0 wordt gegeven in plaats van
x = 0 is dat we in de kaart U1 werken in plaats van U0. In figuur 7 is deze tweede
stap weergegeven. Merk op dat de twee exceptionele delers en de kromme elkaar
in de oorsprong snijden. We willen de situatie waar de kromme twee exceptionele
delers in één punt snijdt ook voorkomen en blazen daarom nogmaals op.

We zullen eerst opblazen in de kaart U0, dus y = xt. De kromme wordt
gegeven door y3x2(x−y) = 0. We krijgen x5t3(x−xt) = x6t3(1− t) = 0. Hieruit
volgt x = 0, t = 0 of t = 1. Hierbij is x = 0 de nieuwe exceptionele deler (3 in het
figuur), t = 0 een oude exceptionele deler (1 in het figuur) en t = 1 de kromme.

Als we in U1 opblazen krijgen we y5t2(yt − y) = y6t2(1 − t) = 0. Hierbij
is y = 0 de nieuwe exceptionele deler (dezelfde exceptionele deler als de lijn
x = 0 wanneer we opblazen in U0, dus 3 in het figuur), t = 0 een andere oude
exceptionele deler (2 in het figuur) en t = 1 de kromme.

In het onderstaande figuur is de volledige opblazing van de kromme {y2−x3}
schematisch weergegeven. De singulariteit is volledig opgelost, omdat het “echte”
origineel van de oorspronkelijke kromme glad is, en de enige singulariteiten die
op de kromme liggen, snijpunten van één exceptionele deler en de kromme zijn,
waarbij de exceptionele deler niet de raaklijn is van de kromme in het snijpunt.
Alle andere singulariteiten zijn snijpunten van twee exceptionele delers.

π−1

−−→

1

π−1

−−→
1

2

π−1

−−→
1

2

3

Figuur 7: De volledige opblazing van {y2 = x3} waarbij de exceptionele delers
genummerd zijn in de volgorde waarin ze zijn ontstaan.

3.5 Oplossen van singulariteiten door opblazen (algemeen)

We zullen nu beschrijven hoe we systematisch een singulariteit van een kromme
kunnen oplossen door herhaald op te blazen (naamgeving is overgenomen uit [2]).

We beginnen met de kromme C = C0 in de ruimte X = X0 = C2. De kromme
C0 heeft een singulariteit in p ∈ C0. We blazen de kromme op in p. We hebben
nu een afbeelding ϕ1 : X1 → X0 die ϕ−11 (C0) in de ruimte X1 neerblaast naar C0.
De exceptionele deler wordt gegeven door E1 = ϕ−11 (p).
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Het origineel van de kromme C onder ϕ1 bevat de originele kromme en een
exceptionele deler. Vergelijk dit met figuur 7: na één maal opblazen krijgen we
de vereniging van de blauwe lijn en de rode lijn, terwijl de eigenlijke opblazing
van de kromme C alleen de blauwe lijn is.

Definitie 3.11. We noemen de deze blauwe lijn de eigenlijke getransformeerde
(proper transform) bij ϕ1. We kunnen de eigenlijke getransformeerde krijgen
door de exceptionele deler E1 = ϕ−11 (p) van ϕ−11 (C0) af te halen. We hebben
nu het snijpunt van de kromme en de exceptionele deler te veel weggehaald, en
nemen daarom de afsluiting (in de gewoonlijke topologie op C2 × P1).

We definiëren C1 als de eigenlijke getransformeerde van C0 bij ϕ1. De kromme
C1 kan nu wederom singulariteiten bevatten. We willen alle singulariteiten van C1

die op de exceptionele deler liggen oplossen. Deze worden immers op p afgebeeld
door ϕ1. Daarnaast willen we voorkomen dat C1 raakt aan een exceptionele
deler of een snijpunt heeft met twee exceptionele delers in één punt. Laat daarom
ϕ2 : X2 → X1 de afbeelding zijn die alle singuliere punten van C1 die op E1 liggen,
punten waar een exceptionele deler de raaklijn is van C en punten waar C1 twee
exceptionele delers snijdt sequenteel opblaast. Singulariteiten van C1 ∩ E1 die
een zogenaamd transversaal snijpunt zijn van C1 en E1 blazen we niet op.

Definitie 3.12. Laat p een snijpunt van twee krommen C en D in C2 zijn waarbij
p een regulier punt van C en D is. Het snijpunt p heet transversaal wanneer de
raaklijn van C in p ongelijk is aan de raaklijn van D in p.

Definieer ψ2 = ϕ2 ◦ ϕ1. De exceptionele delers worden gegeven door E2 =

ψ−12 (p) en de eigenlijke getransformeerde bij ψ2 door C2 = ψ−12 (C) \ E2. De
kromme E2 is de vereniging van twee exceptionele delers. Zie figuur 7: De
vereniging van de rode lijnen in de afbeelding zijn respectievelijk E1, E2 en E3.

We kunnen dit proces herhalen totdat alle punten van Cn ∩ En transversale
snijpunten zijn. Merk op dat transversaliteit van een snijpunt impliceert dat de
krommen regulier zijn in dat punt. Hieruit volgt dus dat er in dat punt niet twee
exceptionele delers snijden met de kromme. Verder is ψn : Xn → X0 gegeven
door ψn = ϕn ◦ · · · ◦ ϕ1 de afbeelding die Cn afbeeldt op C.

Definitie 3.13. We noemen de punten van Ei ∩Ci oneindig dicht bij p liggende
punten in Xi.

Opmerking 3.14. Bij het bovenstaande proces reduceren we de kromme C met
een singulariteit tot een kromme met alleen zogenaamde normale doorsneden.
Dit houdt in dat de snijpunten van de irreducibele componenten er lokaal uitzien
als het snijpunt van twee coordinaat oppervlakken in Cn (in ons geval C2). Dit
zorgt ervoor dat we het onderzoeken van singulariteiten gereduceerd hebben tot
het onderzoeken van de simpelere normale doorsneden.
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Naar aanleiding van het hierboven beschreven proces kunnen we nu het op-
lossen van een singulariteit precies definiëren.

Definitie 3.15. Een oplossing van een singulariteit p ∈ C is een rij opblazingen
ϕ0, . . . , ϕn met ϕi : Xi+1 → Xi zodat alle oneindig dichtbije punten van p trans-
versale snijpunten zijn van Cn en En. Hieronder vallen dus niet snijpunten van
twee exceptionele delers met Cn.

De standaard oplossing van een singulariteit p ∈ C is de kleinste oplossing
van deze singulariteit. Hierbij is het aantal opblazingen minimaal.

Het oplossen van singulariteiten is in het bijzonder zinvol omdat blijkt dat
het proces van oplossen van een singulariteit altijd afloopt na een eindig aan
iteraties.

Stelling 3.16. Een singulariteit van een algebräısche kromme kan worden opge-
lost door een eindig aantal maal op te blazen.

Het bewijs van deze stelling wordt gegeven in Gevolg 5.5.

We willen aantonen dat we elke algebräısche kromme glad kunnen maken
door maar een eindig aantal maal op te blazen. Hiervoor bewijzen we eerst het
volgende lemma.

Lemma 3.17. Elke algebräısche kromme C heeft maar een eindig aantal singu-
lariteiten.

Bewijs. De kromme C heeft een eindig aantal irreducibele componenten C1, . . . , Cn
en deze zijn per aanname ongelijk. We laten eerst zien dat elk irreducibel com-
ponent Ci maar een eindig aantal singulariteiten heeft.

Neem i ∈ {1, . . . , n}. De kromme Ci wordt gegeven door {fi(x, y) = 0}
waarbij fi ∈ C[x, y]. De singulariteiten van de kromme zijn precies alle punten
in

S = {fi(x, y) = 0} ∩
{
∂fi
∂x

= 0

}
∩
{
∂fi
∂y

= 0

}
.

De verzameling S kan alleen oneindig veel punten bevatten als fi, ∂fi/∂x en
∂fi/∂y een irreducibel component gemeen hebben. Omdat fi irreducibel is heeft
het maar één irreducibel component van graad k = deg(fi). Verder hebben
∂fi/∂x en ∂fi/∂y alleen componenten met graad kleiner dan k, dus fi, ∂fi/∂x
en ∂fi/∂y kunnen nooit een component gemeen hebben.

Elke singulariteit van C is een singulariteit van een irreducibel component Ci
of het snijpunt van twee of meer irreducibele componenten van C. Immers, als
p een singulier punt is van C dat niet het snijpunt is van meerdere irreducibele
componenten, dan geldt p ∈ Ci en is het een singulier punt van Ci. Omdat de
irreducibele componenten van C maar eindig veel snijpunten hebben (stelling van
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Bézout) en elk irreducibel component eindig veel singulariteiten bevat, heeft C
ook maar eindig veel singulariteiten. �

Stelling 3.18. We kunnen een algebräısche kromme simplificeren tot een gladde
kromme door een eindig aantal maal op te blazen.

Bewijs. Het resultaat volgt direct uit Stelling 3.16 en Lemma 3.17. �

We eindigen dit hoofdstuk met enige intüıtie voor wat het proces van opblazen
precies doet met een kromme, in het bijzonder met een kromme met meerdere
irreducibele componenten.

Stelling 3.19. Laat C en D twee irreducibele krommen zijn gegeven door respec-
tievelijk {f(x, y) = 0} en {g(x, y) = 0} die elkaar snijden in p. Neem verder aan
dat C en D niet-singulier zijn in p. Na één maal opblazen snijden de krommen
elkaar niet meer in de oneindig dichtbije punten van p precies als C en D een
verschillende raaklijn hebben in p.

Bewijs. Neem aan dat de y-as niet de raaklijn is van C of D in p. Als dat wel
het geval is kunnen we een draaing uitvoeren zodat dit niet meer het geval is.
Als de gedraaide krommen na opblazen gescheiden zijn, dan is dat ook het geval
met de niet gedraaide krommen (vergelijk figuur 3). We mogen ook aannemen
dat p de oorsprong is.

Omdat C niet-singulier is in de oorsprong kunnen we de raaklijn van C in
de oorsprong nu uitdrukken als y = ax. De kromme C wordt dus gegeven door
{y − ax+ h(x, y) = 0} waarbij h(x, y) hogere orde termen zijn. We blazen C op
in de oorsprong. In de kaart U0 krijgen we y = xt dus de opgeblazen kromme
is gelijk aan ϕ−11 (C) = {xt − ax + h(x, xt) = 0}. Lokaal rond de oorsprong
overheersen de laagste-orde termen en dus ziet de opblazing van C er lokaal uit
als {xt − ax = 0} oftewel {x = 0} ∪ {t = a}. Hierbij is {x = 0} de exceptionele
deler en de eigenlijke getransformeerde C1 ziet er lokaal uit als {t = a}.

We kunnen hetzelfde doen voor de kromme D die als raaklijn y = bx heeft
met b ∈ C en a 6= b. De eigenlijke getransformeerde D1 ziet er lokaal uit als
{t = b}.

Stel dat de krommen ongelijke raaklijnen hebben, dus a 6= b. De kromme C1

snijdt de exceptionele deler in t = a, terwijl de kromme D1 de exceptionele deler
snijdt in t = b. Omdat a 6= b snijden C1 en D1 elkaar niet in de exceptionele
deler (de krommen hebben maar één snijpunt met de exceptionele deler omdat
ze irreducibel zijn). Als de raaklijnen wel gelijk zijn dan is a = b en dus snijden
de C1 en D1 elkaar wel in de exceptionele deler. �

De bovenstaande stelling geldt voor irreducibele krommen, en daarmee ook
voor de irreducibele componenten van een reducibele kromme. Als twee irre-
ducibele componenten van een reducibele krommen een verschillende raaklijn
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hebben, zullen ze uit elkaar gaan na één keer opblazen (vergelijk met voorbeeld
3.9). Wanneer twee irreducibele componenten van een reducibele kromme wel
dezelfde raaklijn hebben, zullen ze elkaar ook snijden in de exceptionele deler.
Echter, de “graad van contact” van de twee irreducibele componenten zal afne-
men, en uiteindelijk zullen twee verschillende irreducibele componenten na een
eindig aantal maal opblazen uit elkaar gaan (vergelijk met voorbeeld 3.10) [2,
bewijs van Gevolg 5.4.10].

Opmerking 3.20. In dit hoofdstuk maakten we soms de keuze om in de kaart
U0 of U1 te werken zonder deze keuze te beargumenteren. Het blijkt zo te zijn dat
wanneer de raaklijn van een irreducibele kromme (eigenlijk een andere vorm van
reducibliteit die we zullen introduceren in hoofdstuk 4) in de oorsprong ongelijk
is aan de y-as, de kromme na opblazen de exceptionele deler altijd zal snijden in
U0. We kunnen in dat geval dus altijd werken in U0. Indien de y-as raaklijn is
aan de kromme in de oorsprong, dan kunnen we werken in U1.

Als de kromme singulier is in de oorsprong kunnen we de raaklijn niet de-
finiëren. We kunnen dan toch een soortgelijke uitspraak doen over in welke kaart
we moeten werken. Hiervoor hebben we nog iets meer terminologie nodig dus dit
wordt nog later opgemerkt (Opmerking 4.9).
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4 Puiseux reeksen

In dit hoofdstuk houden we ons bezig met het parametriseren van algebräısche
krommen. Dit doen we door het construeren van zogenaamde Puiseux reeksen.
We zullen ons richten op het beschrijven van een algoritme om Puiseux reeksen
te bepalen. De verkregen parametrisaties kunnen we in hoofdstuk 5 gebruiken
bij het oplossen van singulariteiten. We beginnen met een illustrerend voorbeeld.

Voorbeeld 4.1. [2, voorbeeld op blz. 376] Gegeven is een quasi-homogeen po-
lynoom f in de variabelen x en y met complexe coëfficiënten. Dat wil zeggen
dat elke term aαβx

αyβ van f dezelfde graad heeft waarbij we als graad α + µβ
nemen met µ ∈ Q>0 (dit is de gewone graad als µ = 1). Het polynoom f wordt
dus gegeven door f(x, y) =

∑
α+µβ=ν aαβx

αyβ waarbij ν de gewogen graad is
en α, β ∈ N. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we voor het gemak steeds
aannemen dat α, β ∈ N.

We beschouwen de algebräısche kromme in het vlak gegeven door de nul-
puntenverzameling C = {f(x, y) = 0}. We willen de kromme C lokaal kunnen
weergeven als y = h(x). Neem hiervoor aan dat de lijn {x = 0} geen deel uit-
maakt van C. Dit kunnen we aannemen omdat indien dit wel het geval is, we
een simpele rotatie kunnen uitvoeren zodat dit niet meer het geval is. Verder
nemen we aan dat f twee of meer termen bevat. Het geval waar f constant is,
is niet interessant, en wanneer f één niet-constante term bevat, bevat f de x-as
en/of de y-as en kunnen we dit voorkomen met een rotatie 1.

We nemen nu y = h(x) = txµ. We substitueren y in f(x, y) en krijgen

f (x, txµ) =
∑

α+µβ=ν

aαβx
αxµβtβ,

= xν
∑

α+µβ=ν

aαβt
β,

= xνg(t).

Omdat {x = 0} geen deel van C is, wordt de kromme gegeven door {g(t) = 0}.
Als t0 een nulpunt van g is, dan is {y = t0x

µ} dus een deel van C. Neem p en
q relatief priem zodat µ = p/q. We hbben nu f geparametriseerd als (xq, t0x

p).
Belangrijk is om op te merken dat vanwege de aanname dat f minstens twee
termen heeft, dat g(t) 6= ctm, en g dus een niet-triviaal nulpunt (t0 6= 0) heeft.

De hierboven beschreven methode werkt alleen voor quasi-homogene polyno-
men. We kunnen de methode uitbreiden zodat deze voor willekeurige polynomen

1De aannames die we maken zijn:
• de y-as is geen deel van de kromme;
• het polynoom f bevat minstens twee termen.
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werkt. Hiervoor moeten we eerst het begrip van Newton polygonen introduceren.

4.1 Newton polygonen

In voorbeeld 4.1 voldeden de termen xαyβ van het polynoom aan α + µβ = ν
waarbij α, β ∈ N. Als we nu voor elke term xαyβ van het polynoom het punt
(α, β) in het vlak tekenen, dan liggen deze punten dus op één lijn. Dit idee brengt
ons tot de volgende definitie.

Definitie 4.2. Laat f ∈ C[x, y] een polynoom zijn. We kunnen f schrijven als
f(x, y) =

∑
α,β aαβx

αyβ met aαβ ∈ C. We definiëren de drager van f als

∆(f) := {(α, β) ∈ N2 | aαβ 6= 0}.

Merk op dat omdat f een polynoom is, de drager van f eindig is.

Bekijk nu voor ieder punt (α, β) in de drager van f het eerste kwadrant in
dat punt: Qαβ = {(α′, β′) ∈ R2 | α′ ≥ α en β′ ≥ β}.

Definitie 4.3. Het Newton polygoon van f is de kleinste convexe deelverzameling
van R2 die Qαβ bevat voor alle (α, β) ∈ ∆(f).

Voorbeeld 4.4. We nemen f(x, y) = y6 + xy3 + x2y3 + x2y + x4 + x5y. De
drager van f gelijk aan ∆(f) = {(0, 6), (1, 3), (2, 3), (2, 1), (4, 0), (5, 1)}. In figuur
8 is de drager en het Newton polygoon van f getekend. Merk op dat het eerste
kwadrant van elk punt in de drager volledig binnen het Newton polygoon ligt.

De rand van het Newton polygoon is verdeeld in een aantal segmenten. In
het figuur is het steilste segment van het Newton polygoon aangegeven met de
gestippelde lijn.
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Figuur 8: De drager (blauwe punten) en newton polygoon (gearceerde gebied)
van f . De gestippelde lijn geeft het steilste segment van het Newton polygoon
aan.

4.2 Puiseux reeksen

We zullen een algoritme beschrijven om de Puiseux reeks van een polynoom f
in x en y te bepalen. Het idee hierbij is om de termen op het steilste segment
van het Newton polygoon van f te nemen, en hier de procedure uit voorbeeld
4.1 op toe te passen. Dit geeft de uitdrukking y = t0x

µ. We hebben nu alleen de
lagere orde termen bekeken, dus we schrijven y = xµ(t0 + y1), substitueren dit in
f(x, y), en herhalen de procedure voor y1, y2, . . . . Op deze manier kunnen we y
uitdrukken als een (oneindige) som van fractionele machten van x.

Definitie 4.5. Gegeven is een machtreeks f ∈ CJx, yK. De functie f heet y-
regulier van orde k als de laagste orde term in f(0, y) graad k heeft.

We zullen nu het algoritme voor het bepalen van Puiseux reeksen beschrijven
[2, blz. 381-383].

Algoritme 4.6 (Puiseux reeks). Gegeven is een polynoom f ∈ C[x, y]. Laat
C de kromme {f(x, y) = 0} zijn en stel dat f(0, 0) = 0. We nemen aan dat f
een y-reguliere functie is van orde m met m > 0. Als dit niet zo is zijn er twee
gevallen: f(0, y) = c 6= 0 of f(0, y) = 0. In het eerste geval is f(0, 0) 6= 0 wat per
aanname niet het geval is. In het tweede geval bevat f(x, y) een factor x, oftewel
C bevat de y-as. In dat geval voeren we een coördinatentransformatie uit zodat
de y-as geen volledig deel meer uitmaakt van C. Dit is mogelijk omdat C maar
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eindig veel lijnen door de oorsprong kan bevatten 2.
De functie f wordt gegeven door

f(x, y) =
∑
α,β∈N

aαβx
αyβ.

We bepalen nu eerst de helling van het steilste segment van het Newton
polygoon van f . Noem deze helling − 1

µ0
. In het geval dat µ0 = 0, is f(x, y) =

ymg(x, y) met g(0, 0) 6= 0 waarbij m de orde is van f(0, y). Immers, als g(0, 0) = 0
dan bevat g geen constante term dus bevat f geen term ym. Verder bevat elke
term van f een factor ym want anders zou µ0 6= 0.

Uit f(x, y) = ymg(x, y) met g(0, 0) 6= 0 volgt dat y = 0 een oplossing is van
f(x, y) = 0 en g(x, y) definieert een kromme die niet door (0, 0) gaat en dus gaan
we niet verder met g (we zullen nadat we het begrip kiem hebben gëıntroduceerd
zien dat we de kiem waarop we f bekijken verkleinen zodat {g(x, y) = 0} geen
deel meer is van de omgeving waarop we de kromme bekijken).

Als µ0 6= 0 kunnen we f opsplitsen in lage en hoge orde termen aan de hand
van de nieuwe gewichten: Een term xαyβ krijgt gewicht α+µβ. Dit komt overeen
met het opdelen van de drager in punten die op het steilste segment liggen, en
die erboven liggen. We schrijven

f(x, y) =
∑

α+µ0β=ν

aαβx
αyβ +

∑
α+µ0β>ν

aαβx
αyβ

waarbij ν het gewicht is van de termen die op het steilste segment liggen. Het
punt (0,m) ligt op dat segment want f is y-regulier van orde m en dus geldt
ν = mµ0. We bekijken nu alleen de lage orde termen en noemen

f̃(x, y) =
∑

α+µ0β=ν

aαβx
αyβ.

Als we y = txµ0 substitueren in f̃(x, y) dan is

f̃(x, txµ0) =
∑

α+µ0β=ν

aαβx
αtβxµ0β = xν

∑
α+µ0β=ν

aαβt
β = xνg(t). (4.1)

Hierbij is g(t) een polynoom van graad m. Immers, a0m 6= 0 want f is y-
regulier van orde m. Hieruit volgt dat g op multipliciteit na m nulpunten heeft
(hoofdstelling van de algebra). Laat t0 een niet-triviaal nulpunt van g zijn (t0 6=
0). Omdat µ0 6= 0 liggen er minstens twee punten op het segment van het Newton
polygoon waar we op werken en dus bestaat zo’n niet-triviaal nulpunt. De eerste
benadering voor C wordt nu gegeven door y = t0x

µ0 .

2De enige aanname die we maken is dat f een y-reguliere functie is van orde m > 0. Dit
impliceert dat de y-as geen deel is van de kromme.
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We schrijven µ0 = p0
q0

. We voeren de nieuwe variabele x1 = x1/q0 in zodat we
niet met fractionele machten hoeven te werken. Onze eerste benadering wordt
nu gegeven door y = t0x

p0
1 . Om een benadering te vinden voor de hogere-orde

termen schrijven we

x = xq01 , (4.2)

y = xp01 (t0 + y1) . (4.3)

De laagste orde termen xαyβ voldoen aan α+µ0β = ν. Als we de substituties
(4.2) en (4.3) uitvoeren krijgen we dus voor de laagste orde termen xαyβ =

xq0α+p0β1 (t + y1)
β = x

q0(α+µ0β)
1 (t + y1)

β = xq0ν1 (t + y1)
β. Dit betekent dat elke

term een factor xq0ν1 bevat en we kunnen schrijven

f(x, y) = f (xq01 , x
p0
1 (t0 + y1)) = xνq01 f1(x1, y1). (4.4)

We passen nu hetzelfde proces op f1 toe en krijgen zo f2, f3, . . . . Als op een
zeker moment geldt dat yi = 0, dan breekt het proces af. We krijgen nu als volgt
een uitdrukking voor y in x:

y = y0 = xp01 (t0 + y1) ,

= xp01 (t0 + xp12 (t1 + y2)) ,

= xp01 (t0 + xp12 (t1 + xp23 (t2 + . . . ))) ,

= xµ0 (t0 + xµ11 (t1 + xµ22 (t2 + . . . ))) ,

= xµ0
(
t0 + xµ1/q0

(
t1 + xµ2/q0q1 (t2 + . . . )

))
,

= t0x
µ0 + t1x

µ0+µ1/q0 + t2x
µ0+µ1/q0+µ2/q0q1 + . . . . (4.5)

We zullen hier niet in gaan op de convergentie van de verkregen reeksen door
het algoritme voor Puiseux reeksen. In [2, blz. 385-388] wordt bewezen dat de
verkregen reeks inderdaad convergent is. In de rest van deze scriptie zullen we
bijna altijd met formele machtreeksen werken en niet naar convergentie kijken.

Opmerking 4.7. Het kan voorkomen dat Algoritme 4.6 niet afloopt. In dat
geval krijgen we dus voor y een oneindige reeks. Het blijkt zo te zijn dat µi maar
eindig vaak een breuk is, oftewel µi is geheel voor alle i ≥ n voor een zekere index
n (Stelling 4.11). Er geldt dus qi = 1 voor i ≥ n. Laat m = q0q1 . . . qn, dan is m
een gemene deler van de exponenten in (4.5) en we kunnen y uitdrukken als een
machtreeks in x1/m.

We hebben tot nu toe aangenomen dat f een polynoom is. Het Puiseux algo-
ritme geeft ons voor verschillende lokale takken (we zullen zo meteen definiëren
wat een lokale tak precies is) van de kromme {f(x, y) = 0} in de oorsprong een
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convergente machtreeks die de lokale tak rond de oorsprong representeert. Deze
machtreeksen hebben in het algemeen geen oneindige convergentiestraal en repre-
senteren de lokale tak alleen in een omgeving van 0 (in de Euclidische topologie).
Zulk lokaal gedrag wordt beschreven door een zogenaamde kiem. Een kiem te p is
een equivalentieklasse van (in ons geval) holomorfe functies die overeenstemmen
op een omgeving van p (in de Euclidische topologie). Dus voor twee holomorfe
functies f : U → C en g : V → C geldt f ∼p g precies als er een open omgeving
W ⊂ U ∩ V van p bestaat zodat f |W = g|W .

We kijken vanaf nu naar kiemen rond de oorsprong. De verzameling van
kiemen op C{x, y} (de ring van convergente machtreeksen) te p vormt een ring
door de voor de hand liggende optelling en vermenigvuldiging: [f ] + [g] = [f + g]
en [f ] · [g] = [f · g]. Op deze manier kunnen we irreducibiliteit van een kiem
definiëren: we noemen een kiem [f ] reducibel als [f ] = [g] · [h] met g en h geen
eenheden. Dit komt overeen met de eis op de machtreeks f dat f = g · h met
g(0, 0) = h(0, 0) = 0. We kunnen nu f ontbinden in een eindig aantal lokale
takken: f(x, y) = u(x, y)f1(x, y) . . . fn(x, y) waarbij u een eenheid van CJx, yK is
(u(0, 0) 6= 0) en fi ∈ CJx, yK irreducibel is.

We kunnen in Algoritme 4.6 ook aannemen dat f een machtreeks is in x en
y, dus f ∈ CJx, yK. De drager van f is dan niet meer noodzakelijk eindig, maar
het Newton polygoon van f is nog steeds goed gedefinieerd. Alle stappen in
Algoritme 4.6 zijn ook nog steeds geldig.

We gaan er vanaf nu dan ook vanuit dat we met machtreeksen werken in
plaats van polynomen. We veranderen de eis van irreducibiliteit in C[x, y] naar
irreducibiliteit in CJx, yK. Door deze verandering worden sommige algebräısche
krommen die we eerder als irreducibel beschouwden nu reducibel.

Voorbeeld 4.8 (Voorbeeld 3.3). Laat f ∈ C[x, y] gegeven worden door f(x, y) =
y2 − x2 − x3. Het polynoom f is irreducibel in C[x, y]. Dit betekent dat we de
kromme C = {f(x, y) = 0} niet kunnen schrijven als de vereniging van twee
algebräısche krommen. Echter, het polynoom f is reducibel in C{x, y}, namelijk

f(x, y) =

(
y + x+

x2

2
− x3

8
+ . . .

)(
y − x− x2

2
+
x3

8
+ . . .

)
.

We kunnen f schrijven als het product van twee convergente machtreeksen, maar
deze zijn niet convergent op heel C2. De kromme C wordt dus alleen lokaal ge-
geven door de vereniging van de nulpuntenverzamelingen van deze twee macht-
reeksen. In figuur 2 zien we dat de kromme inderdaad twee lokale takken rond
de oorsprong heeft. Deze ontbinding is te vinden door het Puiseux algoritme op
f uit te voeren en alle mogelijke keuzes voor ti te maken (zoals we later zullen
zien in paragraaf 4.4).
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Opmerking 4.9. We hadden eerder aangekondigd om een voorwaarde te geven
voor wanneer we in welke kaart kunnen werken bij het opblazen in het geval dat
de kromme singulier is in de oorsprong.

Laat C = {f(x, y) = 0} een irreducibele algebräısche kromme zijn met een
singulariteit in de oorsprong. Als we gaan opblazen kunnen we altijd in één
kaart werken. De eigenlijke getransformeeerde van C snijdt de exceptionele delers
namelijk in precies één punt. Als dat niet zo zou zijn, dan zou C meerdere lokale
takken rond de oorsprong hebben.

We kunnen als volgt precies bepalen in welke kaart we moeten gaan zitten:
als f y-regulier is van orde m met m > 0 en de laagste orde termen van f hebben
graad m (de multipliciteit van f in de oorsprong is m), dan kunnen we in U0

werken. Anders kunnen we in U1 werken.

Opmerking 4.10. In Algoritme 4.6 maken we steeds een keuze voor ti. We
kunnen hierdoor verschillende machtreeksen krijgen die y lokaal uitdrukken in
x1/n. Deze verschillende machtreeksen geven verschillende parametrisaties van
f . Als f reducibel is, zijn dit parametrisaties van verschillende lokale takken van
C rond 0. Echter, als f irreducibel is, blijkt het zo te zijn dat alle paramatrisatie
equivalent zijn. Twee van zulke parametrisaties (tm, y1(t)) en (tm, y2(t)) zijn
equivalent in de zin dat (tm, y1(t)) = ((εt)m, y2(εt))) voor alle t in een omgeving
van de oorsprong met εm = 1. Hieruit volgt dat de twee parametrisaties dezelfde
deelverzameling van C2 definiëren.

We zullen nu laten zien dat de noemers van de exponenten van een Puiseux
reeks niet willekeurig groot kunnen worden, wat als gevolg heeft dat we y kunnen
uitdrukken als een machtreeks in x1/n.

Stelling 4.11. Als we Algoritme 4.6 uitvoeren is er een index n zodat µi een
geheel getal is voor alle i ≥ n.

Bewijs. Het volgende bewijs is gebaseerd op [2, bewijs van bewering op blz. 384].
De functie f is y-regulier van orde m per aanname. We laten zien dat fi

yi-regulier is van orde mi > 0 met inductie naar i. Per aanname is f0 een y0-
reguliere functie van orde m0 > 0. Stel dat fi een yi-reguliere functie is van orde
mi > 0. We schrijven fi(x, y) =

∑
α,β aiαβx

αyβ. We gebruiken nu (4.4) waaruit
volgt dat

xνiqii+1fi+1 (xi+1, yi+1) = fi
(
xqii+1, x

pi
i+1(ti + yi+1)

)
, (4.6)

=
∑
α,β

aiαβx
qiα
i+1x

piβ
i+1(ti + yi+1)

β. (4.7)

We willen laten zien dat de laagste orde term van fi+1 die geen xi+1 bevat
een graad groter dan 0 heeft. Deze graad is namelijk precies gelijk aan mi+1.
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Hiervoor moeten we aantonen dat fi+1 geen constante term bevat en dat fi+1

minstens één niet constante term zonder xi+1 bevat. De termen van fi+1 die geen
xi+1 bevatten zijn precies de termen die op het steilste segment van het Newton
polygoon liggen, oftewel de termen met α+ µiβ = νi. Als namelijk α+ µiβ = νi
dan is qiα+ piβ = qiνi (en dus kunnen we xνiqii+1 wegstrepen in (4.6) en (4.7)). De
termen van fi+1 die geen xi+1 bevatten zijn gelijk aan∑

α+µiβ=νi

aiαβ(ti + yi+1)
β. (4.8)

Omdat per hypothese fi een yi-reguliere functie van orde mi is, ligt (0,mi) op
het Newton polygoon van fi en dus geldt 0 + µimi = νi. Hieruit volgt dat (4.8)
de term ai0miy

mi
i+1 bevat en dus bevat (4.8) minstens één niet constante term (per

hypothese geldt mi > 0). De som van de constante termen in (4.8) is gelijk aan

c =
∑

α+µiβ=νi

aiαβt
β
i . (4.9)

We vergelijken (4.9) met (4.1) en zien dat c = gi(ti). We hadden ti gekozen
als een nulpunt van gi(t), dus c = 0 en (4.8) bevat geen constante term. We
concluderen dat mi+1 > 0.

We laten nu zien dat mi+1 ≤ mi. Vanwege het feit dat fi een yi-reguliere
functie van orde mi is, geldt dat νi = µimi. Omdat α+µiβ = νi = µimi in (4.8),
is de hoogste orde term in (4.8) gelijk aan ai0miy

mi
i+1. De laagste orde term in

(4.8) heeft dus zeker orde kleiner of gelijk aan mi, dus mi+1 ≤ mi.
We krijgen m = m0 ≥ m1 ≥ . . . en omdat mi geheel en positief is, zijn

er maar eindig veel i zodat mi > mi+1 dus er bestaat een n zodat mi = mj

voor alle i, j ≥ n. We beweren nu dat als mi = mi+1, dan µi ∈ N. Omdat er
een n is waarvoor mi = mj voor i, j ≥ n, is dan dus ook µi geheel voor alle i ≥ n.

Bewijs van bewering. Stel dat we ons in de i-de iteratie van het algoritme bevin-
den en stel dat mi = mi+1. We hebben gesubstitueerd

xi = xqii+1,

yi = xpii+1 (ti + yi+1) .

We krijgen als in (4.4) dat

xνqii+1fi+1(xi+1, yi+1) = fi
(
xqii+1, x

pi
i+1 (ti + yi+1)

)
,

= xνqii+1

 ∑
α+µiβ=νi

aiαβ (ti + yi+1)
β + xi+1(. . . )

 .
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Hieruit volgt dus dat

fi+1(0, yi+1) =
∑

α+µiβ=νi

aiαβ (ti + yi+1)
β = gi(ti + yi+1). (4.10)

Per definitie is ti een niet-triviaal nulpunt van gi. Omdat fi+1 een yi+1-reguliere
functie van orde mi+1 is, is fi+1(0, yi+1) = gi(ti + yi+1) = ymi+1h(yi+1). Hieruit
volgt dat gi(t) = (t − ti)

mi+1h(t − ti), oftewel de orde van het nulpunt ti is
mi+1. Uit (4.10) en het feit dat ai0mi 6= 0 volgt dat de graad van gi gelijk is aan
mi = mi+1. We concluderen dat h graad 0 heeft dus h(t) = c met c 6= 0 en

g(t) = c (t− ti)mi . (4.11)

Uit (4.11) volgt in het bijzonder dat de coëfficiënt van tmi−1 in g(t) niet 0 is.
Omdat

g(t) =
∑

α+µiβ=νi

aiαβt
β

volgt dat aiα(mi−1) 6= 0. Het punt (α,mi−1) ligt op het steilste segment en er
geldt dat α+ µi(mi − 1) = νi = µimi. We concluderen dat µi = α ∈ N. �

Definitie 4.12. Laat f ∈ CJx, yK een machtreeks zijn en laat y = t0x
k0 + t1x

k1 +
. . . de reeks verkregen zijn door Algoritme 4.6. Volgens Stelling 4.11 is er een
n ∈ N zodat ki = pi/n met pi ∈ N. We kunnen y uitdrukken als een machtreeks
in x1/n. We noemen deze machtreeks y =

∑∞
k=0 akx

k/n een Puiseux reeks van f
of van de kromme {f(x, y) = 0}.

Opmerking 4.13. Merk op dat we in Definitie 4.12 spreken over een Puiseux
reeks van de kromme C = {f(x, y) = 0}, omdat er verschillende Puiseux reeksen
kunnen zijn voor C die de verschillende lokale takken van de kromme rond 0
representeren. Zoals we al eerder hadden aangekondigd blijkt het dat wanneer
de kromme irreducibel is (in CJx, yK), we wel kunnen spreken over de Puiseux
reeks van de kromme C.

Binnen het Puiseux algoritme worden er keuzes worden gemaakt voor de
variabele ti. Deze keuzes geven verschillende (maar mogelijk equivalente) macht-
reeksen. Een interessante vraag die we ons zouden kunnen stellen is of we door
elke mogelijke keuze te maken ook alle lokale takken van een kromme krijgen.
Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Het is zelfs zo dat we ook alle equiva-
lente parametrisaties (zie Opmerking 4.10) krijgen. In [blz. 102, Walker] wordt
door middel van het Puiseux algoritme bewezen dat de ring van Puiseux reek-
sen algebräısch gesloten is. Bij het bewijs hiervoor wordt het Puiseux algoritme
gebruikt en de auteur vermeldt: “[...] [it] yields the most convenient method of
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constructing all roots of a given equation”. Deze ontbinding in Puiseux reeksen
waar de auteur het over heeft geeft precies alle lokale takken van de kromme en
deze komen overeen met de Puiseux reeksen die we krijgen door alle mogelijke
keuzes te maken. In paragraaf 4.4 gaan we meer in op deze ontbinding.

4.3 Karakteristieke termen

We zullen vanaf nu aannemen dat het machtreeks f waar we mee werken irredu-
cibel is. Hiermee bedoelen we dus irreducibel in CJx, yK.

Definitie 4.14. Gegeven is een machtreeks f ∈ CJx, yK. Laat C de nulpuntenver-
zameling van f zijn. De multipliciteit van C in de oorsprong (of de multipliciteit
van f in de oorsprong) is de graad van de laagste orde termen van f . De multipli-
citeit van C (of f) in een punt (a, b) ∈ C is de multipliciteit in de oorsprong van
de getransleerde machtreeks f(x+ a, y+ b). De multipliciteit van een kromme C
in een punt p noteren we met νp(C).

Laat f(x, y) ∈ CJx, yK een irreducibele machtreeks zijn die y-regulier is van
orde m > 0 en stel dat m de multipliciteit van f is in de oorsprong. Meetkundig
gezien is dit hetzelfde als eisen dat de y-as niet raakt aan de kromme in 0. Hieruit
volgt dat de steilste helling van het Newton polygoon van f helling −1/µ ≥ −1
heeft.

Als f maar één term heeft dan moet gelden dat f(x, y) = cy met c ∈ C \ {0}
want f is irreducibel en f bevat een term cym met m > 0. Dan heeft de stijlste
helling van het Newton polygoon van f helling 0 ≥ −1.

Neem aan dat f minstens twee termen heeft en stel dat de uispraak onjuist
is dus dat −1/µ < −1. Dan zou µ < 1. Er is een term xαyβ met α > 0 en
µm = α + µβ (want het segment bevat minstens twee termen). Omdat µ > 0
volgt dat m = α/µ + β > α + β. De multipliciteit van f in de oorsprong is
dus kleiner dan m wat een tegenspraak oplevert. In figuur 9 is dit gëıllustreerd.
Alle punten op de gestippelde lijn zijn termen met multipliciteit m. Wanneer
−1/µ < 1 dan zou het punt (x, 0) links van de gestippelde lijn liggen, en de
multipliciteit van f in de oorsprong dus kleiner of gelijk aan x zijn en niet m.
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Figuur 9: Newton polygoon van f waarbij de helling van het stijlste segment
groter is dan −1.

Definitie 4.15. Stel dat f(x, y) een irreducibele machtreeks is die y-regulier is
van orde m met m > 0 en dat m de multipliciteit is van f in de oorsprong 3.
Stel verder dat y = a0x

k0 + a1x
k1 + . . . een Puiseux reeks van f is. Er geldt dat

k0 ≥ 1 (doordat −1/µ ≥ −1). Verder is k0 < k1 < k2 < . . . per definitie, dus
k0, k1, · · · ≥ 1. We kunnen schrijven ki = pi/qi met pi en qi relatief priem voor
alle i ∈ N en qi ≤ qi+1 voor alle i ∈ N. Uit Stelling 4.11 volgt dat qi ≤ n voor alle
i ∈ N en zekere n ∈ N. Er zijn dus eindig veel i waarvoor qi < qi+1. Als qi < qi+1

dan heet ai+1x
ki+1 een karakteristieke term van de Puiseux reeks. Verder is de

eerste term aix
ki waarvoor geldt dat ki niet geheel is een karakteristieke term.

Opmerking 4.16. Het is niet direct duidelijk waarom we eisen dat m de mul-
tipliciteit is van f in Definitie 4.15. In [2] worden singulariteiten verbonden met
knopen uit de knopentheorie (dit heeft een topologische interpretatie). Hiervoor
worden voor een singulariteit vlechten geconstrueerd. Om te zorgen dat deze
vlechten uniek zijn voor een bepaalde soort singulariteit eisen we dat het excep-
tionele geval waarbij de y-as raakt aan de singulariteit, niet voorkomt [2, blz. 404
en 405]. Dit is equivalent met de eis dat de multipliciteit van f in de oorsprong
m is (samen met de eis dat f een y-reguliere machtreeks van orde m is).

3De aannames die we maken zijn:
• de machtreeks f is irreducibel;
• de machtreeks f is y-regulier van orde m met m > 0;
• de multipliciteit van f in de oorsprong is m.
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4.4 Polynomen ontbinden

We ontwikkelen nog een klein stukje theorie dat we later kunnen gebruiken bij
het bepalen van de karakteristieke termen van een Puiseux reeks.

Definitie 4.17. Een Weierstrass polynoom is een polynoom f ∈ CJx, yK van de
vorm

f(x, y) = ym + c1(x)ym−1 + · · ·+ cm(x)

waarbij de coëfficiënten ci(x) machtreeksen zijn en ci(0) = 0 voor i ∈ {1, . . . ,m}.

De volgende stelling geeft ons een manier om Weierstrass polynomen te kun-
nen ontbinden.

Stelling 4.18. Laat f ∈ CJxK[y] een Weierstrass polynoom van graad m zijn dat
irreducibel is in CJx, yK. We krijgen met het Puiseux algoritme een machtreeks
y(x1/m). Dan is

f(x, y) = (y − y(x1/m))(y − y(εx1/m)) · . . . · (y − y(εm−1x1/m)) (4.12)

met ε = e2πi/m.

Bewijs. Volgens [2, blz. 388] geeft het Puiseux algoritme een convergente macht-
reeks y(x1/m) die voldoet aan f(x, y(x1/m)) = 0. De machtreeksen y(εx1/m),
y(ε2x1/m), . . . , y(εm−1x1/m) voldoen ook aan deze vergelijking. Er geldt name-
lijk dat als f(x, y(x1/m)) = f(x̃m, y(x̃)) = 0, waarbij x̃ = x1/m, dat

f((εkx̃)m, y(εkx̃)) = f(εmkx̃m, y(εkx̃)) = f(x, y(εkx1/m)) = 0

voor k ∈ Z. Hierbij substitueren we εkx̃ voor x̃.
De machtreeksen y(εkx1/m) zijn dus m nulpunten van f . Deze nulpunten zijn

verschillend. Stel namelijk dat y(εkx1/m) = y(ε`x1/m) met k, ` ∈ {0, 1, . . . ,m−1}.
We laten zien dat k = `. Schrijf

y(x) = a1x
n1 + a2x

n2 + . . . .

Uit y(εkx1/m) = y(ε`x1/m) volgt aiε
kni = aiε

`ni voor i = 1, 2, . . . en dus εkni =
ε`ni . Als we gebruiken dat εm = 1 volgt dat kni ≡ `ni (mod m). Laat d =
ggd(k− `,m). Uit het feit dat (k− `)ni ≡ 0 (mod m) voor alle i ∈ Z+ volgt dat
m
d |ni voor alle i ∈ Z+. De exponenten n1, n2, . . . hebben dus een gemeenschap-
pelijke factor s = m

d . Als s > 1 dan zou de parametrisatie

x = tm, y = y(t)

versimpeld kunnen worden door ts te vervangen door t. We krijgen dus de para-
metrisatie (td, y(t1/s)) waarbij y(t1/s) ∈ CJtK. De parametrisatie (tm, y(t)) wordt
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reducibel genoemd en volgens [6, blz. 96] impliceert dit dat er voor punten rond
(0, 0) geen unieke waarde van t is waarvoor de parametrisatie dit punt als waarde
aanneemt. Dit is te zien door op te merken dat (tm, y(t)) = (δmtm, y(δt)) waarbij
δ = e2πi/s voor t ∈ C met |t| klein genoeg. Dit impliceert dat de lokale tak die
geparametriseerd wordt voorkomt met multipliciteit s, wat per aanname niet het
geval is.

Er moet dus gelden dat s = 1 en dus is ggd(k − `,m) = m waaruit volgt
dat k − ` = 0 want k, ` ∈ {0, 1, . . . ,m − 1}. We concluderen dat alle nulpunten
y(εix1/m) verschillend zijn.

Omdat C een hoofdideaaldomein is, is CJxK een uniek factorisatiedomein.
We hebben m verschillende nulpunten gevonden van het monische polynoom
f ∈ CJxK[y] van graad m waaruit nu volgt dat we f kunnen schrijven als in
(4.12). �

Gevolg 4.19. Laat f ∈ CJxK[y] een Weierstrass polynoom zijn. Dan kunnen we
f uniek schrijven als

f(x, y) = (y − y1(x)) · . . . · (y − ym(x)) (4.13)

waarbij yi(x) een Puiseux reeks is voor alle i ∈ {1, . . . ,m}.

De eis dat f een Weierstrass polynoom is, is geen sterke eis. De Weierstrass
preparatiestelling (voor formele machtreeksen [5, Stelling IV 9.2]) zegt dat elke
machtreeks f ∈ CJx, yK met f(0, 0) = 0 die een term met alleen een y bevat,
geschreven kan worden als het product van een Weierstrass polynoom en een
eenheid u ∈ CJx, yK, dus u(0, 0) 6= 0.

We kunnen de kiem om (0, 0) waarop we de kromme bekijken kleiner maken.
We beschouwden de kromme eerst in een omgeving van (0, 0), zeg U . We kunnen
de kiem kleiner maken door de kromme op U \ {u(x, y) = 0} te beschouwen. Dit
kan omdat het complement van {u(x, y) = 0} een open verzameling is die (0, 0)
niet bevat. Nu is de nulpuntenverzameling van f gelijk aan die van w op de open
deelverzameling waarop we de kiemen beschouwen en we kunnen dus met het
Weierstrass polynoom w verder werken.

Opmerking 4.20. We kunnen elk polynoom in CJxK[y] factoriseren in de ring
van Puiseux reeksen

C�x� :=

∞⋃
i=1

CJx1/nK

op een eenheid uit CJx, yK na. De ring C�x� is niet algebräısch gesloten want
dan zou het een lichaam zijn en zou x een inverse hebben (wat duidelijk niet het
geval is).
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De Newton-Puiseux stelling [6, Stelling IV 3.1] zegt dat de ring van Puiseux
reeksen over een lichaam K, gedefinieerd als

K�x�′ :=

∞⋃
i=1

K((x1/n)),

wel algebräısch gesloten is mits K karakteristiek 0 heeft (hierbij is K((x)) de ring
van Laurent reeksen in x met coëfficiënten in K). In deze definitie van Puiseux
reeksen worden dus ook negatieve machten in de Puiseux reeksen toegelaten. Wij
zullen verder werken met de ring C�x� waar we alleen niet-negatieve machten
toestaan.

Opmerking 4.21. Laat f ∈ CJx, yK een irreducibele machtreeks zijn. We kun-
nen volgens de Weierstrass preparatiestelling f schrijven als f = u · w met
w ∈ CJxK[y] een Weierstrass polynoom en u ∈ CJx, yK een eenheid. Stel dat
y(x1/m) een Puiseux reeks van w is. Stelling 4.18 zegt dat we nu ook de andere
Puiseux reeksen van w kennen, namelijk y(εkx1/m) voor k ∈ {1, . . . ,m−1}. Om-
dat u(0, 0) 6= 0 komt C = {f(x, y) = 0} lokaal overeen met {w(x, y) = 0}. Voor
w hebben we in essentie maar één Puiseux reeks. Om deze reden kunnen we voor
een irreducibele kromme C, zoals we al eerder hadden aangekondigd, spreken
over de Puiseux reeks van C. De verschillende Puiseux reeksen van C bevatten
immers equivalente informatie.

Opmerking 4.22. Stelling 4.18 geeft ons een mogelijkheid om vanuit een Pui-
seux reeks een irreducibel polynoom te bepalen waarvan het een Puiseux reeks is.
Neem bijvoorbeeld de Puiseux reeks y = x6/4+x7/4. Hierbij is dus y(x) = x6+x7

en m = 4. Uit Stelling 4.18 volgt dat

f(x, y) = (y − x3/2 − x7/4)(y + x3/2 − ix7/4)(y − x3/2 + x7/4)(y + x3/2 + ix7/4),

= y4 − 2x3y2 − 4x5y + x6 − x7.

Het blijkt dat x6/4 + x7/4 inderdaad de Puiseux reeks van dit polynoom is.
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5 Multipliciteitsrijen en oplossingsgrafen

In dit hoofdstuk zullen naar twee belangrijke karakteristieken voor singulariteiten
van algebräısche krommen kijken. We zullen zien dat deze twee karakteristieken
equivalente informatie bevatten over een singulariteit.

Aan het einde van dit hoofdstuk onderzoeken we hoe deze twee karakteristie-
ken praktisch bepaald kunnen worden. Dit sluit aan bij het programma dat bij
deze scriptie hoort.

5.1 Multipliciteitsrijen

Stel dat f ∈ C[x, y] een irreducibele kromme C met een singulariteit in het
punt p ∈ C definieert. Laat ν0 de multipliciteit van C in p zijn. Na één maal
opblazen is er één oneindig dichtbij punt van p. Als er meerdere oneindig dichtbije
punten van p zouden zijn dan zouden dit snijpunten van de exceptionele deler
met verschillende lokale takken van C zijn, en zou C dus reducibel zijn.

Als het oneindig dichtbije punt niet singulier is, is de singulariteit opgelost
(op een aantal in paragraaf 3.5 besproken randgevallen na waarbij nog een extra
aantal maal moeten opblazen). Indien het punt wel singulier is, laat ν1 de mul-
tipliciteit van de eigenlijke getransformeerde C1 in dat punt zijn. We kunnen dit
proces herhalen en krijgen zo een rij ν0, ν1, . . . . We zullen zo aantonen dat de rij
eindig is (Stelling 5.4).

Definitie 5.1. Gegeven is een irreducibele kromme C met een singulariteit in
p ∈ C die gegeven wordt door een polynoom f ∈ C[x, y]. De rij (ν0, ν1, . . . , νn−1)
waarbij we νn niet meenemen heet de multipliciteitsrij van C bij p.

We zullen nu multipliciteitsrijen definiëren voor reducibele krommen. Stel
dat de kromme C gegeven wordt door een polynoom f , dat rond de oorsprong
r lokale takken heeft, zeg C1, C2, . . . , Cr. We lossen de singulariteit op door de
standaard oplossing en krijgen de afbeeldingen ϕ1, . . . , ϕn.

We kunnen nu voor elke lokale tak van C de multipliciteitsrij bepalen. We
krijgen voor elke lokale tak Ci een multipliciteitsrij (νi0, ν

i
1, . . . , ν

i
ni−1). Deze mul-

tipliciteitsrijen kunnen ongelijke lengte hebben. Om te zorgen dat alle multipli-
citeitsrijen gelijk lengte hebben laten we n = max{n1, . . . , nr}. Als de lengte van
de multipliciteitsrij van Ci kleiner is dan n, dan vullen we de rij aan met enen.
We nemen dus νij = 1 voor ni ≤ j < n.

Sommige multipliciteiten νij en νkj refereren naar hetzelfde punt van Cj . Zo

refereren de multipliciteiten ν10 , . . . , ν
r
0 allemaal naar de multipliciteit in de oor-

spronkelijke singulariteit. Op deze manier hebben we voor elke j een partitie van
{1, . . . , r} die aangeeft van welke lokale takken van C de singulariteiten nog met
elkaar samenvallen in Cj .
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Definitie 5.2. Laat C een reducibele kromme met r takken zijn. Het systeem van
multipliciteitsrijen van C bij p is de verzameling van verlengde multipliciteitsrijen
van alle lokale takken van C met betrekking tot de opblazingen ϕ1, . . . , ϕn samen
met de zoals hierboven beschreven partities voor alle j ∈ {0, . . . , n− 1}.

Voorbeeld 5.3. Beschouw de kromme C gegeven door het polynoom f(x, y) =
y(y2 − x3)(y3 − x2) met een singulariteit in de oorsprong. De kromme C is
reducibel en heeft drie lokale takken rond de oorsprong: {y = 0}, {y2 = x3} en
{y3 = x2}. In figuur 10 is het opblazen van f in de oorsprong weergegeven.

C1

C3

C2

ϕ−1
1−−→

C3

C1

C2

ϕ−1
2−−→

C1

C2

C3

ϕ−1
3−−→ C1

C2

C3

Figuur 10: Een schematische weergaven van de opblazing van y(y2−x3)(y3−x2).

Noem C1 = {y = 0}, C2 = {y2 − x3 = 0} en C3 = {y3 − x2 = 0}. De
multipliciteitsrijen van C1, C2 en C3 zijn

C1 : (),

C2 : (2, 1, 1),

C3 : (2, 1, 1).

De multipliciteitsrij van C1 is leeg omdat C1 al regulier is in de oorsprong. Om
de lengtes van de rijen gelijk te krijgen vullen de rij aan met enen. De multipli-
citeitsrij van C1 wordt dus (1, 1, 1).

In de initiële situatie zitten alle lokale takken nog aan elkaar en de partitie
wordt gegeven door {{1, 2, 3}}. Na één maal opblazen zitten C1 en C2 nog bij
elkaar (dit zijn de twee krommen die dezelfde raaklijn in de oorsprong hadden),
maar C3 snijdt C1 en C2 niet meer in oneindig dichtbije punten van de oorsprong.
We krijgen we partitie {{1, 2}, {3}}. Na nogmaals opblazen krijgen we de partitie
{{1}, {2}, {3}} en zijn alle lokale takken gescheiden rond de oorsprong. Om te
zorgen dat de enige singulariteiten in oneindig dichtbije punten van de oorsprong
dubbele transversale snijpunten zijn moeten we de kromme nogmaals opblazen,
en krijgen we uiteindelijk de vierde afbeelding.

We willen de multipliciteitsrij van een irreducibele kromme kunnen bepalen.
Dit kunnen we doen met behulp van de Puiseux reeks van de kromme.
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Stelling 5.4 (Enriques-Chisini). Laat f ∈ C[x, y] een polynoom zijn dat irredu-
cibel is in CJx, yK en laat C de kromme {f(x, y) = 0} zijn. Stel verder dat f
y-regulier van orde m is waarbij m = ν(0,0)(C). Stel dat de Puiseux reeks van f
gegeven wordt door

x = tm, (5.1)

y = a1t
k1 + a2t

k2 + . . . , (5.2)

waarbij ai 6= 0 en m, ki ∈ Z+ voor alle i ∈ N. We kunnen de multipliciteitsrij
afleiden uit een ketting van Euclidische algoritmen:

gi = µi,1ri,1 + ri,2

ri,1 = µi,2ri,2 + ri,3
...

ri,w(i)−1 = µi,w(i)ri,w(i)

waarbij g1 = k1, r1,1 = m, gi = ki−ki−1 en ri,1 = ri−1,w(i−1) voor i ∈ {2, . . . , n}.
Hierbij is w(i) het aantal stappen in het i-de Euclidische algoritme. De multipli-
citeitsrij van C wordt gegeven door

(r1,1, r1,1, . . . , r1,1︸ ︷︷ ︸
µ1,1 maal

, r1,2, r1,2, . . . , r1,2︸ ︷︷ ︸
µ1,2 maal

, . . . , r1,w(1), r1,w(1), . . . , r1,w(1)︸ ︷︷ ︸
µ1,w(1) maal

...

rn,1, rn,1, . . . , rn,1︸ ︷︷ ︸
µn,1 maal

, rn,2, rn,2, . . . , rn,2︸ ︷︷ ︸
µn,2 maal

, . . . , rn,w(n), rn,w(n), . . . , rn,w(n)︸ ︷︷ ︸
µn,w(n) maal

)

waarbij de rij eindigt in een aantal enen. Het proces stopt na het eerste Euclidi-
sche algoritme dat een 1 oplevert.

Bewijs. Het volgende bewijs is gebaseerd op [2, blz. 512-516]. We zullen de
stelling inductief bewijzen. We beginnen met de initiële situatie (5.1) en (5.2).
We gaan gaan de kromme opblazen en onderzoeken de multipliciteit in elke stap.
We onderscheiden een aantal gevallen.

Laat ν0 de multipliciteit van C in de oorsprong zijn. Stel eerst dat k1 6= 0.
We kunnen twee gevallen onderscheiden:

(i) m ≤ k1. Er volgt dat ν0 = m.

(ii) m > k1. Er volgt dat ν0 = k1.
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We zitten voordat we hebben opgeblazen altijd in geval (i). De reden hiervoor is
dat f een y-reguliere machtreeks is van orde m en m de multipliciteit is van f in
de oorsprong. Hieruit volgt namelijk dat m ≤ k1.

Stel dat k1 = 0. In dat geval gaat de C niet door de oorsprong en moeten we
een coördinatentransformatie uitvoeren:

x′ = x,

y′ = y − a1.

Nu speelt k2 de rol van k1 en we krijgen de volgende gevallen:

(iii) m ≤ k2. Er volgt dat ν0 = m.

(iv) m > k2. Er volgt dat ν0 = k2.

We zullen nu per geval onderzoeken wat de opblazing precies doet.

(i) We kijken nu naar wat er gebeurt als we opblazen in U0. Hier geldt y = xv
met v ∈ C dus we kunnen de transformatie schrijven als

x = u, (5.3)

y = uv. (5.4)

Er geldt dat u = tm en uv = tmv = a1t
k1 + a2t

k2 + . . . . Omdat m ≤ k1
kunnen we schrijven v = a1t

k1−m + a2t
k2−m + . . . .

Als we in de kaart U1 opblazen krijgen we

x = uv, (5.5)

y = u. (5.6)

Er geldt uv = tm en u = a1t
k1+a2t

k2+. . . . Er geldt dus
(
a1t

k1 + a2t
k2 + . . .

)
v =

tm. Dit kunnen we schrijven als vtk1−m
(
a1 + a2t

k2−k1 + . . .
)

= 1. We noe-
men f(t) = a1 + a2t

k2−k1 + . . . .

Er blijkt dat de kromme na het opblazen glad is in de kaart U1. Stel name-
lijk dat er een singulier punt (ṽ, t̃) op de kromme ligt. Dan is ṽt̃k1−mf(t̃) = 1
(het punt ligt op de kromme). Verder zijn de partiële afgeleiden 0, dus
∂(vtk1−mf(t)−1)

∂v (ṽ, t̃) = t̃k1−mf(t̃) = 0. Dit levert een tegenspraak op want
hieruit volgt dat ṽt̃k1−mf(t̃) = 0 6= 1. We kunnen dus concluderen dat de
kromme al glad is in de kaart U1, en dat we alleen in de kaart U0 hoeven
te werken.

Als we in de kaart U0 werken krijgen u = tm en v = a1t
k1−m+a2t

k2−m+. . . .
We komen dus weer terecht in de initiële situatie en het hangt af van de
waarde van k1 en k2 in welk van de gevallen we nu terecht komen. We
komen namelijk in dezelfde situatie waar k1 vervangen is door k1 −m.
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(ii) We hebben eenzelfde soort geval als geval (i). We kunnen hier op dezelfde
manier afleiden dat de kromme na opblazen glad is in U0, en dat we verder
kunnen werken in U1. Met behulp van (5.5) en (5.6) krijgen we dat uv = tm

en u = a1t
k1 + a2t

k2 + . . . . We schrijven u = tk1
(
a1 + a2t

k2−k1 + . . .
)

=
tk1f(t). We weten dat omdat f(0) 6= 0 dat f een inverse g heeft. Er geldt
dus u = tk1f(t) en v = tm−k1g(t) = tm−k1 (b0 + b1t+ . . . ). We komen nu
weer in één van de begintoestanden waarbij m − k1 de rol van m speelt.
Het feit dat x nu ook een machtreeks is (in de beginsituatie gold x = tm)
geeft geen problemen. We hadden net zo goed kunnen beginnen met x een
machtreeks.

(iii) We nemen x′ = x en y′ = y − a1. Op deze manier komen we in situaite (i)
met y = a2t

k2 + a3t
k3 + . . . waar k2 de rol van k1 speelt.

(iv) We nemen x′ = x en y′ = y− a1. Op deze manier komen we in situaite (ii)
met y = a2t

k2 + a3t
k3 + . . . waar k2 de rol van k1 speelt.

We zullen nu de multipliciteitsrij van C uit de Puiseux reeks afleiden. Stel
dat we in geval (i) zitten. De multipliciteit in de oorsprong is m. Stel dat we na
één maal opblazen nogmaals in geval (i) zitten. Dan geldt dus dat m ≤ k1 −m
dus 2m ≤ k1 en ν1 = m. In het algemeen geldt dat als µ1m ≤ k1, dat we µ1 keer
kunnen opblazen, voordat we niet meer in geval (i) zitten, en de multipliciteitsrij
begint dus met µ1 maal m. Dit kunnen we als volgt uitdrukken

k1 = µ1m+ r1.

Stel dat r1 6= 0, dan komen we in geval (ii) terecht. De nieuwe k1 is gelijk aan ri.
Omdat we in geval (ii) zitten halen we bij elke keer dat we opblazen r1 van m af.
Dit kunnen we µ2 maal doen en houden r2 over. We kunnen dit schrijven als

m = µ2r1 + r2.

Als nu r2 6= 0 komen we weer in situatie (i) terecht. We blijven springen tussen
(i) en (ii) tot er op een zeker moment geen rest meer is dus rw(1)−1 = µw(1)−1rw(1).
Merk op dat de bovenstaande stappen een Euclidisch algoritme op m en k1 zijn.

Als rw(1)−1 = µw(1)−1rw(1) dan heeft onze parametrisatie de vorm

x = b1t
rw(1) + . . . ,

y = a1 + a2t
k2−k1 + . . . .

Afhankelijk van of rw(1) ≤ k2 − k1 komen we nu in situatie (iii) of (iv) terrecht.
In situatie (iii) of (iv) transleren we de kromme en we komen weer in situatie (i)
of (ii). Er is een nieuw Euclidisch algoritme begonnen op rw(1) en k2 − k1. Voor
elk exponent in de Puiseux reeks krijgen we een Euclidisch algoritme.
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Als we dit process voor alle exponenten van de Puiseux reeks zouden herhalen
zouden we een oneindige multipliciteitsrij krijgen. Echter, de singulariteit is altijd
opgelost na een eindig aantal iteraties. Na een bepaalde term levert het algoritme
alleen nog maar enen. De kromme is vanaf dat moment glad en we zijn klaar met
opblazen. De reden dat ri,j = 1 voor alle i > n en alle j voor zekere n ∈ N is dat
als dit niet het geval zou zijn, de exponenten k1, k2, . . . een gemeenschappelijke
factor zouden hebben. Stel namelijk dat ri,j = k > 1 voor alle i > n en alle
j voor zeker n ∈ N (ri,j is dalend als we i en j laten oplopen en ri,j ∈ N dus
er moet zo een n bestaan). Het eerste Euclidische algoritme wordt uitgevoerd
op m en k1. De nieuwe m wordt dus ggd(m, k1). Hierna wordt er een nieuw
Euclidisch algoritme uitgevoerd op ggd(m, k1) en k2− k1 dus de nieuwe m wordt
ggd(ggd(m, k1), k2 − k1) = ggd(m, k1, k2 − k2). Als we dit herhalen zien we dat
ri,1 = ggd(m, k1, k2 − k1, . . . , ki−1 − ki−2) voor alle i > 1. Als dus ri,1 = k > 1
voor alle i > n dan is ggd(m, k1, k2 − k1, . . . , ki − ki−1) = k voor alle i > n.
Omdat k1 en k2 − k1 een factor k gemeen hebben, bevat k2 ook een factor k.
Op deze manier kunnen we afleiden dat ki een factor k bevat voor alle i ∈ N en
dus hebben de exponenten k1, k2, . . . een gemeenschappelijke factor. We zagen
eerder in het bewijs van Stelling 4.18 dat dit impliceert dat f niet irreducibel
is. �

Gevolg 5.5. We kunnen elke singulariteit p van een algebräısche kromme oplos-
sen door een eindig aantal maal op te blazen.

Bewijs. Stel dat de kromme r lokale takken C1, . . . , Cr heeft rond p. Volgens
Stelling 5.4 kunnen we door een eindig aantal maal op te blazen de eigenlijke
getransformeerden van de takken C1, . . . , Cr glad maken (in oneindig dichtbije
punten van p). De multipliciteit van elke eigenlijke getransformeerde in het on-
eindig dichtbije punt van p is immers 1 na een eindig aantal opblazingen.

De eigenlijke getransformeerden van C1, . . . , Cr kunnen elkaar nu nog snijden
in oneindig dichtbije punten van p. Echter, we kunnen de takken splitsen door
een eindig aantal maal op te blazen. Dit heeft te maken met het zogenaamde
contact van twee krommen, dat volgens [2, Lemma 5.4.6] wordt verlaagd door op
te blazen in het snijpunt [2, bewijs van Gevolg 8.4.10]. We kunnen daarom de
takken scheiden door een eindig aantal maal op te blazen.

De eigenlijke getransformeerden zijn nu glad in oneindig dichtbije punten
van p en snijden elkaar niet meer in oneindig dichtbije punten van p dus de
singulariteit is opgelost door een eindig aantal opblazingen. �

We kunnen de methode voor het bepalen van multipliciteitsrijen nog iets
versimpelen doordat we ook alleen met de karakteristieke termen van de Puiseux
reeks kunnen werken.
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Stelling 5.6. We kunnen de multipliciteitsrij van een irreducibele kromme C =
{f(x, y) = 0} bepalen met de methode van Stelling 5.4 door als Puiseux reeks
alleen de karakteristieke termen van de Puiseux reeks van f te gebruiken.

Bewijs. We beweren dat we het proces uit Stelling 5.4 ook alleen op de karakte-
ristieke termen van de Puiseux reeks kunnen toepassen, en we hetzelfde resultaat
krijgen.

Stel dat de Puiseux reeks begint met een niet-karakteristieke term. Dit moet
betekenen dat k1 = µm (per definitie van de eerste karakteristieke term). Als we
nu het algoritme uitvoeren krijgen we µ maal een m, en hierna zitten we in geval
(iii) of (iv) (uit het bewijs van Stelling 5.4) en gaan we door met de volgende
term. Echter, omdat mµ = k1 < k2 zouden we ook µ maal een m krijgen als we
de eerste term hadden weggelaten. Het uitvoeren van het algoritme met exponent
k1 en dan exponent k2 − k1 levert dus hetzelfde op als het algoritme uitvoeren
waarbij het eerste exponent k2 is.

Stel nu dat we een niet-karakteristieke term hebben ergens midden in de
Puiseux reeks. Schrijf

x = tm,

y = a1t
k1 + · · ·+ an−1t

kn−1 + ant
kn + . . . ,

waarbij de term ant
kn niet karakteristiek is. Zoals we in het bewijs van Stelling

5.4 zagen krijgen we na n − 1 iteraties van het algoritme een Puiseux reeks van
de vorm

x = tggd(m,k1,...,kn−1),

y = bnt
kn−kn−1 + . . . ,

We beweren dat ggd(m, k1, . . . , kn−1) | kn−kn−1. Stel namelijk dat ggd(m, k1, . . . ,
kn−1) - kn− kn−1 dan volgt ggd(m, k1, . . . , kn−1) - kn. Dan zou kn een factor van
m niet bevatten die k1, . . . , kn−1 wel bevatten en dus moet de noemer van kn/m
groter zijn dan de noemer van kn−1/m (als we de breuken versimpelen). Hieruit
volgt dat ant

kn een karakteristieke term is wat een tegenspraak oplevert. We
zien dus dat kn − kn−1 een veelvoud is van ggd(m, k1, . . . , kn−1). We kunnen
nu dezelfde redenering gebruiken als eerder om te concluderen dat we de term
kunnen weglaten want kn − kn−1/ggd(m, k1, . . . , kn−1) is geheel.

We kunnen een niet-karakteristieke term die voorkomt nadat er een karak-
teristieke term is voorgekomen dus ook weglaten zonder dat de uitkomst ver-
anderd. We hadden in het bewijs van Stelling 5.4 al aangetoond dat we alle
termen na een bepaalde term kunnen weglaten. Dit blijkt de laatste karakteris-
tieke term te zijn. Na de laatste karakteristieke term ant

kn geldt namelijk dat
x = tggd(m,k1,...,kn) = t1 want als ggd(m, k1, . . . , kn) = k > 1 dan zou er nog een
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andere karakteristieke term zijn (de multipliciteitsrij moet eindigen op een rij
enen). Uit het feit dat we als Puiseux reeks krijgen

x = t,

y = bn+1t
kn+1−kn + . . . ,

volgt dat de eigenlijke getransformeerde multipliciteit 1 heeft in het oneindig
dichtbije punt van p en dus glad is in dat punt.

We concluderen dat we alle niet-karakteristieke termen van de Puiseux reeks
kunnen weglaten en hetzelfde resultaat krijgen bij het bepalen van de multiplici-
teitsrij. �

We zullen nu een voorbeeld geven van de toepassing van Stelling 5.6.

Voorbeeld 5.7. Beschouw het irreducibele polynoom f(x, y) = y4 − 2x3y2 −
4x7y + x6 − x11. De Puiseux reeks van f wordt gegeven door (t4, t6 + t11).
Merk op dat allebei de termen karakteristieke termen zijn. We voeren de reeks
Euclidische algoritmen uit zoals beschreven in Stelling 5.4.

6 = 1 · 4 + 2,

4 = 2 · 2 + 0.

Het eerste Euclidische algoritme is afgelopen. We moeten het volgende algoritme
uitvoeren op k1 − k2 = 11− 6 = 5 en r2,1 = 2.

5 = 2 · 2 + 1,

2 = 2 · 1 + 0.

De multipliciteitsrij van {f(x, y) = 0} wordt gegeven door (4, 2, 2, 2, 2, 1, 1). In
het Euclidisch algoritme zijn in het rood de kwantiteiten aangegeven. Omdat we
1 · 4 hebben krijgen we één 4, omdat we 2 · 2 hebben krijgen we twee maal een 2,
enzovoort.

De stelling van Enriques-Chisini geeft een verband tussen de multipliciteitsrij
van een irreducibele kromme en de karakteristieke termen van de Puiseux reeks
van deze kromme. Met behulp van deze stelling kan uit de karakteristieke termen
de multipliciteitsrij afgeleid worden.

Omgekeerd kan men uit de multipliciteitsrij de rij Euclidische algoritmen af-
leiden. Hiermee kunnen daarna de exponenten van de karakteristieke termen
afgeleid worden. Deze exponenten geven in essentie alle informatie over de soort
singulariteit waarmee we te maken hebben ([2, Propositie 8.3.11] en [2, Stelling
8.3.8]). De exponenten van de karakteristieke termen van de Puiseux reeks van
een irreducibele kromme bevatten dus dezelfde informatie over de singulariteit,
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als de multipliciteitsrij van de kromme.

Om het systeem van multipliciteisrijen van een reducibele kromme te con-
strueren bepalen we eerst voor elke lokale tak de karakteristieke termen van de
Puiseux reeks van die lokale tak. Met Stelling 5.6 kunnen we voor elke lokale tak
de multipliciteitsrij bepalen. Tenslotte bepalen we voor ieder paar lokale takken
na hoeveel maal opblazen de lokale takken niet meer snijden om de partities te
bepalen. Dit kunnen we doen met behulp van de doorsnijdingsmultipliciteit van
twee krommen.

Definitie 5.8. Laat C en D twee irreducibele krommen zijn die elkaar snijden in
het punt p. Stel dat C en D gegeven worden door {f(x, y) = 0} en {g(x, y) = 0}
respectievelijk. De doorsnijdingsmultipliciteit van C en D in p is νp(C,D) =

dimC

(OC2,p

(f, g)

)
waarbij OC2,p de verzameling van kiemen van holomorfe functies

te p is. In [2, Stelling 8.3.14 (ii)] wordt een stelling gegeven die zegt dat de
doorsnijdingsmultipliciteit (die in [2] anders wordt gedefinieerd dan bij ons) gelijk
is aan onze definitie.

Er is een simpelere manier om de doorsnijdingsmultipliciteit van twee irredu-
cibele krommen te bepalen als we de Puiseux reeks van één van de twee krommen
kennen.

Propositie 5.9. Laat C en D twee irreducibele krommen zijn die elkaar snijden
in de oorsprong. Stel dat C gegeven wordt door {f(x, y) = 0} en de Puiseux
reeks van D door (x(t), y(t)). De doorsnijdingsmultipliciteit van C en D in de
oorsprong is de orde van t in f(x(t), y(t)).

Deze propositie wordt gegeven in [2, voorbeeld op blz. 521].

De volgende stelling geeft een verband tussen de multipliciteitsrijen van twee
irreducibele krommen in de oorsprong, en de doorsnijdingsmultipliciteiten van
deze krommen.

Stelling 5.10 (Max Noether). Laat C1 en C2 twee ongelijke irreducibele krom-
men zijn die elkaar snijden in de oorsprong. Laat de multipliciteitsrijen van Ci
gegeven zijn door (νi0, ν

i
1, . . . , ν

i
n−1) voor i ∈ {1, 2} waarbij de kortste rij is aange-

vuld met enen zodat de lengtes gelijk zijn. Stel dat ν1j en ν2j tot hetzelfde oneindig
dichtbije punt behoren (in de standaard oplossing) voor 0 ≤ j ≤ k en niet voor
j > k voor een zekere k ∈ N. Dan is

ν0(C1, C2) =

k∑
n=0

ν1nν
2
n. (5.7)

43



Het bewijs van deze stelling wordt gegeven in [2, Stelling 8.4.13].

Gevolg 5.11. Gegeven zijn twee algebräısche kromme C1 en C2 die elkaar snij-
den in de oorsprong. Stel dat we de multipliciteitsrijen (ν10 , ν

1
1 , . . . ) en (ν20 , ν

2
1 , . . . )

van C1 en C2 kennen. Dan kunnen we uit de doorsnijdingsmultipliciteit van de
twee krommen bepalen na hoeveel maal opblazen de twee krommen elkaar niet
meer snijden en omgekeerd kunnen we uit dit aantal de doorsnijdingsmultiplici-
teit afleiden.

Bewijs. Stel dat we de doorsnijdingsmultipliciteit ν0(C1, C2) van de twee krom-
men kennen. We verlengen de multipliciteitsrijen met een oneindig aantal enen.
Dit doen we omdat het kan voorkomen dat de krommen glad zijn en de singula-
riteit van C1 en C2 is opgelost, maar dat de krommen elkaar nog wel snijden. We
bepalen Si =

∑i
n=0 ν

1
nν

2
n voor alle i = 0, 1, . . . totdat Sk = ν0(C1, C2). Er be-

staat zo’n k volgens Stelling 5.10 want elke twee verschillende krommen worden
gescheiden na een eindig aantal maal opblazen [2, Lemma 5.4.6]. Verder geldt
omdat ν1n, ν

2
n ≥ 1 voor n ∈ N dat k uniek is. Deze k is dus het aantal maal dat

we moeten opblazen om C1 en C2 te scheiden.
Als we het aantal maal dat we moeten opblazen om C1 en C2 te scheiden

weten, dan gebruiken we (5.7) om de doorsnijdingsmultipliciteit van C1 en C2 te
vinden. �

Het bepalen van de doorsnijdingsmultipliciteit van twee irreducibele krommen
is mogelijk als we de polynomen kennen waardoor de krommen gegeven worden.
We kunnen immers de Puiseux reeks van één van de twee krommen bepalen en
Propositie 5.9 gebruiken. Indien we de Puiseux reeksen van de krommen kennen,
maar niet de polynomen waardoor de krommen gegeven worden, kunnen we één
van de twee polynomen bepalen met behulp van Stelling 4.18 (zie Opmerking
4.22).

5.2 Oplossingsgrafen

Bij het oplossen van een singulariteit introduceren we bij elke keer opblazen een
nieuwe exceptionele deler. We blazen steeds oneindig dichtbije punten van de
oorspronkelijke singuliteit p op. Hierdoor snijden sommige exceptionele delers
elkaar en sommige niet. Verder snijdt elke lokale tak van de kromme aan het
einde van het oplossen precies één exceptionele deler.

We krijgen dus een structuur van krommen (exceptionele delers en lokale
takken van de oorspronkelijk kromme) waarvan sommige elkaar snijden. Deze
structuur karakteriseert de singulariteit (Stelling 5.16). Een goede manier om zo
een structuur vast te leggen is door middel van een oplossingsgraaf.

Definitie 5.12. Laat C een algebräısche kromme zijn met een singulariteit in
p ∈ C. Laat Cn de eigenlijke getransformeerde zijn van de standaard oplossing
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van de singulariteit p. Laat En de vereniging van de exceptionele delers zijn. We
definiëren een ongerichte graaf G = (V,E). De verzameling V bevat een knoop
voor elke exceptionele deler in En en elke lokale tak van Cn. Verder geldt voor
u, v ∈ V dat de kant {u, v} ∈ E als de krommen u en v elkaar snijden. We
noemen de graaf G de oplossingsgraaf bij de oplossing van de singulariteit p.

De knopen van G worden gelabeld. We labelen de knopen die corresponderen
met een lokale tak van de eigenlijke getransformeerde met de naam van deze
lokale tak, bijvoorbeeld Ci voor de i-de lokale tak. We labelen de knopen die
corresponderen met een exceptionele deler E met de kleinste index i zodat E
voorkomt in Ei.

Voorbeeld 5.13. We zullen de oplossingsgraaf bepalen bij de oplossing uit voor-
beeld 5.3. We maken een graaf met voor elke exceptionele deler en lokale tak van
de eigenlijke getransformeerde een knoop. Met behulp van figuur 10 kunnen we
de oplossingsgraaf afleiden. We voeren voor elk snijpunt van twee lijnen in het
figuur een kant toe in de oplossingsgraaf.

1 23

C
1

C
2

2 3

C
3

Figuur 11: De oplossingsgraaf bij de standaard oplossing van de singulariteit in
de oorsprong van de reducibele kromme f(x, y) = y(y2 − x3)(y3 − x2). De lokale
takken van C = {f(x, y) = 0} zijn C1, C2 en C3.

In [2, blz. 521-526] wordt een uitgebreide beschrijving gegeven hoe de op-
lossingsgraaf van de oplossing van een singulariteit van een irreducibele kromme
kan wordt geconstrueerd met behulp van de multipliciteitsrij. Hierna wordt een
beschrijving gegeven van hoe twee oplossingsgrafen gecombineerd kunnen worden
tot één oplossingsgraaf. Op deze manier kunnen we voor alle lokale takken van
een kromme eerst afzonderlijk de oplossingsgrafen construeren, en daarna de op-
lossingsgrafen combineren tot één oplossingsgraaf voor de hele kromme. Hierna
wordt er de volgende stelling aangetoond.

Propositie 5.14 ([2], Stelling 5.4.15). De oplossingsgraaf van de oplossing van
een singulariteit van een irreducibele krommen is uniek bepaald door de multi-
pliciteitsrij van de kromme bij deze singulariteit. Daarmee is de oplossingsgraaf
ook uniek bepaald met de karakteristieke exponenten van de Puiseux reeks van de
kromme. Omgekeerd bepaald de oplossingsgraaf ook uniek de multipliciteitsrij en
de karakteristieke exponenten van de Puiseux reeks.
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Dit wordt ook aangetoond in het reducibele geval.

Propositie 5.15 ([2], Propositie 5.4.16 en Gevolg van Propositie 5.4.16). Het
systeem van multipliciteitsrijen van een reducibele kromme bij een punt p kan
worden afgeleid uit de oplossingsgraaf van de kromme en omgekeerd kan de op-
lossingsgraaf afgeleid worden uit het systeem van multipliciteitsrijen.

We kunnen nu uiteindelijk de volgende stelling afleiden.

Stelling 5.16. Laat C een kromme met een singulariteit in p zijn. De volgende
informatie over de oplossing van p is equivalent:

(i) De exponenten van de karakteristieke termen van de Puiseux reeks van alle
lokale takken, samen met de doorsnijdingsmultipliciteiten van de verschil-
lende lokale takken.

(ii) Het systeem van multipliciteitsrijen van C bij p.

(iii) De oplossingsgraaf van C bij p.

Bewijs. Met Stelling 5.6 zijn de exponenten van de karakteristieke termen van
de Puiseux reeksen van C equivalent met de multipliciteitsrijen van alle lokale
takken van C bij p. Met Gevolg 5.11 zijn, gegeven de multipliciteitsrijen (die we
kunnen bepalen als we alleen de Puiseux reeksen weten), de doorsnijdingsmul-
tipliciteiten van alle lokale takken van C equivalent met de partities die zeggen
welke lokale takken na i maal opblazen elkaar nog snijden. We concluderen dat
de karakteristieke termen van de Puiseux reeksen van C samen met de doorsnij-
dingsmultipliciteiten van alle lokale takken equivalent zijn met het systeem van
multipliciteitsrijen van C bij p.

Met Propositie 5.15 is het systeem van multipliciteitsrijen van C bij p equi-
valent met de oplossingsgraaf van C bij p. �

5.3 Het bepalen van oplossingsgrafen

In deze paragraaf zullen we kijken naar een praktische manier om oplossingsgrafen
te bepalen, gegeven een polynoom dat een algebräısche kromme definieert. We
zullen dit eerst doen in het irreducibele geval.

Algoritme 5.17. Gegeven is een polynoom f ∈ C[x, y]. Neem aan dat f irredu-
cibel is in CJx, yK. Een polynoom testen op irreducibiliteit in CJx, yK is een geval
apart. We zullen kort naar dit probleem kijken.

In de introductie van [1] worden twee manieren genoemd om te bepalen of
een polynoom irreducibel is in CJx, yK. Als f een Weierstrass polynoom is dat
y-regulier is van orde m, is er de volgende methode. We voeren het Puiseux
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algoritme op f uit. We krijgen door het Puiseux algoritme uit te voeren macht-
reeksen in x1/n. Als we m machtreeksen in x1/m krijgen dan is f irreducibel,
anders is f reducibel.

Het probleem met deze methode is dat wanneer het polynoom irreducibel
is, we na een eindig aantal stappen weten dat het irreducibel is, maar dat we
niet weten wat dit eindige aantal stappen is. Verder kunnen we wanneer het
polynoom reducibel is, nooit met volledige zekerheid zeggen dat het reducibel is.
Stel namelijk dat we een machtreeks in x1/n met n < m hebben, dan weten we
niet of er na een eindig aantal stappen geen term in x1/m komt en f dus toch
irreducibel is.

Een andere methode om irreducibiliteit te testen die in [1] genoemd wordt is
om herhaald op te blazen en te kijken of de eigenlijke getransformeerde splitst in
meerdere lokale takken. In dat geval had de originele krome namelijk ook meer-
dere lokale takken. Echter, deze methode is voor onze doeleinden niet praktisch
omdat de reden dat we deze test uitvoeren juist is om de kromme daarna te gaan
opblazen.

Laat C de kromme {f(x, y) = 0} zijn die een singulariteit heeft in het punt 0.
Stel dat we weten dat C irreducibel is. We willen nu als eerst de karakteristieke
termen van de Puiseux reeks van C bepalen. We moeten aannemen dat f y-
regulier is van orde m en multipliciteit m heeft in de oorsprong om te zorgen dat
de karakteristieke termen zijn gedefinieerd.

Het probleem met het bepalen van karakteristieke termen is dat ondanks
dat we weten dat er maar eindig veel karakteristieke termen zijn, we niet weten
wanneer we alle karakteristieke termen hebben gehad. Als we simpelweg de de
Puiseux reeks van f bepalen tot een bepaald aantal termen dan kunnen we (tenzij
het algoritme stopt) niet garanderen dat we alle karakteristieke termen hebben.

Echter, als we eisen dat f een Weierstrass polynoom is kunnen we wel garan-
deren dat we alle karakteristieke termen gevonden hebben.

Stelling 5.18. Laat f ∈ CJxK[y] een irreducibel y-regulier Weierstrass poly-
noom zijn van orde m. Als het Puiseux algoritme m verschillende parametrisa-
ties (waarmee we verschillende machtreeksen bedoelen) heeft gevonden door alle
mogelijke keuzes voor ti te maken dan zijn alle karakteristieke termen gevonden.

Bewijs. Stel dat het Puiseux algoritme m verschillende parametrisaties heeft ge-
vonden na iteratie i van het algoritme. Stel dat nog niet alle karakteristieke
termen zijn gevonden in iteratie i dus dat in iteratie j een karakteristieke term
gevonden zal gaan worden met i < j. We focussen ons op één bepaalde rij keuzes
voor ti. Laat fk het polynoom uit iteratie k van het algoritme zijn die yk-regulier
is van orde mk voor alle k ∈ N. We weten dat µj niet geheel is omdat de noe-
mer van de exponenten groter wordt in iteratie j. Uit de bewering in het bewijs
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van Stelling 4.11 volgt dat omdat µj niet geheel is, dat mj−1 6= mj . Omdat
mj ≤ mj−1 is dus mj < mj−1. In het bewijs van Stelling 4.11 hebben we als
tussenresultaat dat het nulpunt tj−1 van gj−1 orde mj heeft. Omdat mj < mj−1
en gj−1 graad mj−1 heeft (ook een tussenresultaat in Stelling 4.11) heeft gj−1
een nulpunt ongelijk aan tj−1. We kunnen dus de keuze maken in de (j − 1)-de
iteratie van het algoritme met welk nulpunt we verder gaan, en we krijgen meer
dan m verschillende parametrisaties (we hadden immers al m parametrisaties in
iteratie i). Hierbij gebruiken we het feit dat twee verschillende keuzes voor ti
ook twee verschillende machtreeks oplevert. Dit is direct te zien aan vergelijking
(4.5). Dat er meer dan m verschillende parametrisaties zijn is in tegenspraak met
Gevolg 4.19 dat zegt dat f precies m nulpunten heeft in C�x�. �

Als we dus beginnen met een irreducibel Weierstrass polynoom f dan is f y-
regulier van orde m voor een zekere m > 0 en kunnen we Stelling 5.18 gebruiken
om alle karakteristieke termen te bepalen. Met behulp van de karakteristieke
termen kunnen we de multipliciteitsrij van C bepalen met behulp van Stelling
5.4. Uit de multipliciteitsrij van C kunnen we de oplossingsgraaf bepalen met
Propositie 5.14.

In principe hebben we de eis dat f een Weierstrass polynoom is niet eens
nodig want we kunnen in theorie elk polynoom in Weierstrass-vorm zetten.

Het reducibele geval is ingewikkelder. Het probleem ligt hem wederom in het
bepalen van de karakteristieke termen van elke lokale tak van de kromme. Als we
deze termen eenmaal hebben gevonden kunnen we de multipliciteitsrij voor elke
lokale tak bepalen en met Stelling 5.10 het systeem van multipliciteitsrijen van de
kromme bepalen. Hieruit kunnen we met [2, blz. 525 en 526] de oplossingsgraaf
bepalen.

Een manier om dit te doen is door eerst alle snijpunten van lokale takken her-
haald op te blazen totdat de lokale takken elkaar niet meer snijden in oneindig
dichtbije punten van de singulariteit. Dit is zoals we al eerder zagen mogelijk
volgens [2, Lemma 5.4.6]. We houden nu een aantal lokale takken over, en hier
kunnen het algoritme voor het irreducibele geval op toepassen en daarna de op-
lossingsgrafen samenvoegen.

Onze bevindingen zijn dus:

• We moeten f ontbinden in irreducibele factoren in CJx, yK. Dit is een heel
geval apart.

• We moeten van een Puiseux reeks van een irreducibele kromme alle karak-
teristieke termen kunnen vinden. Dit kunnen we doen door de irreducibele
machtreeks in Weierstrass-vorm te zetten en de kromme op een kleinere
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kiem te bekijken. Met Stelling 5.18 vinden we dan de karakteristieke ter-
men.

• We moeten de oplossingsgraaf in het reducibele geval kunnen bepalen. Om
dit te doen zouden we f kunnen ontbinden en dan zo vaak opblazen dat
de lokale takken gescheiden zijn. Hierna kunnen we het als het irreducibele
geval behandelen en later de oplossingsgrafen samenvoegen.

5.4 Het programma

In deze laatste paragraaf geven we een korte beschrijving van de functionaliteit
van het programma (Resolution) geschreven is in Mathematica dat bij deze
scriptie hoort. Verder behandelen we een aantal voorbeelden waarin we de func-
tionaliteit demonstreren.

Het programma bevat de volgende functies:

• Carrier[p,x,y] geeft de drager van een polynoom p in x en y.

• PlotCarrier[c] plot een drager c in het vlak.

• Mu[c] bepaalt de helling van het segment van het Newton polygoon van c
met de stijlste helling.

• Nu[{x,y},µ] bepaalt de graad van een punt (x, y) met betrekking tot
nieuwe gewichten dus Nu[{x,y},µ] = x + µy.

• Puiseux[p,x,y,i] bepaalt de Puiseux reeks van het polynoom p in x en
y met maximaal i iteraties.

• PuiseuxParametric[p,x,y,i,t] bepaalt de Puiseux reeks van het poly-
noom p in x en y met maximaal i iteraties en geeft de Puiseux reeks in de
vorm van een parametrisatie

(
tm, a1t

k1 + a2t
k+2 + . . .

)
met m, ai, kj ∈ Z+

voor alle i, j ≥ 1.

• WeierstrassQ[p,x,y,m] geeft True als p een Weierstrasspolynoom in x en
y is met degy(p) = m en anders False.

• PuiseuxParametricCharacteristic[p,x,y,i,t] geeft de Puiseux reeks
van p in de parametrisatievorm (zelfde als bij PuiseuxParametric[p,x,

y,i,t]) met alleen de karakteristieke termen. Hierbij eisen we dat p een
Weierstrasspolynoom is met degy(p) = m waarbij m de multipliciteit van p
is in de oorsprong en dat p irreducibel is in CJx, yK. De functie kan bepalen
wanneer alle karakteristieke termen berekend zijn en geeft een melding als
dit niet het geval is (omdat i te laag is).
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• MultiplicitySequence[{x,y},t] geeft de multipliciteitsrij van een pa-
rametrisatie (x(t), y(t)) bij de oorsprong waarbij x(t) = tm en y(t) =
a1t

k1 + . . . met m, ai, kj ∈ Z+ voor alle i, j ≥ 1.

• MultiplicitySequence[l,t] geeft voor een lijst l van Puiseux reeksen
in de parametrisatievorm een lijst van multipliciteitsrijen bij de oorsprong
waarbij de rijen zijn aangevuld met enen om ze van gelijke lengte te maken.

• PuiseuxToPolynomial[{xt,yt},t,x,y] geeft gegeven een Puiseux reeks
(x(t), y(t)) een polynoom in x en y wat als Puiseux reeks de gegeven Puiseux
reeks heeft. Dit wordt gedaan door middel van de methode uit Opmerking
4.22.

• IntersectionMultiplicity[{x1,y1},{x2,y2},t] geeft de doorsnijdings-
multipliciteit van twee irreducibele krommen waarvan de Puiseux reeksen
(x1(t), y1(t)) en (x2(t), y2(t)) zijn. Dit wordt gedaan met behulp van de
methode uit Propositie 5.9. De Puiseux reeksen moeten eindig zijn.

• ResolutionGraph[m] geeft de oplossingsgraaf bij een multipliciteitsrij m.

• PlotResolutionGraph[g] plot een oplossingsgraaf waarbij g van de vorm
(V,E, P ) is waarbij V knopen zijn, E kanten zijn en P de posities van
de knopen zijn (deze posities zijn strikt gezien natuurlijk niet nodig maar
op deze manier kunnen we de oplossingsgraaf mooi weergeven). Achter de
naam van elke exceptionele deler wordt de multipliciteit van het snijpunt
van de eigenlijke getransformeerde met de exceptionele deler (tijdens de
iteratie dat deze exceptionele deler gëıntroduceerd werd) vermeld.

• SolveSingularity[p,x,y,i] geeft de oplossingsgraaf bij een Weierstrass
polynoom p met degy(p) = m dat irreducibel is in CJx, yK waarbij het
Puiseux algoritme maximaal i iteraties uitvoert.

• PlotBlowUp[e,x,y] plot de opblazing van Bl0
(
R2
)

voor de vergelijking e,
die van de vorm f(x, y) = g(x, y) (in Mathematica geschreven met ==) met
f, g ∈ C[x, y] is.

• PlotBlowUpSimulate[e,x,y,t] plot de opblazing van Bl0
(
R2
)

voor de
vergelijking e, die van de vorm f(x, y) = g(x, y) (in Mathematica geschre-
ven met ==) met f, g ∈ C[x, y] is. De factor t ∈ [0, 1] kan worden gebruikt
om vloeiend tussen de plot van R2 en Bl0

(
R2
)

te bewegen. Hiervoor kan
het commando

Manipulate[PlotBlowUpSimulate[e,x,y,t],{t,0,1}]

gebruikt worden.
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Opmerking 5.19. Het programma is geschreven om het irreducibele geval op
te kunnen lossen. De functies PuiseuxParametricCharacteristic, Solve-

Singularity en IntersectionMultiplicity nemen aan de de kromme irredu-
cibel is. De eerste twee functies voeren wel een check uit of het gegeven polynoom
irreducibel is in C[x, y] (dit is een ingebouwde functionaliteit van Mathematica).

De functie PuiseuxParametricCharacteristic werkt alleen op Weierstrass
polynomen om te zorgen dat we weten dat we elke karakteristieke term gehad
hebben.

We zullen nu de functionaliteit van het programma demonstreren aan de hand
van een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 5.20. We beginnen met een voorbeeld dat al eerder behandeld
is: f(x, y) = y2 − x3 (Voorbeeld 3.10). Allereerst kunnen we figuren als fi-
guur 6 (uit Voorbeeld 3.10) genereren door het commando PlotBlowUp[y2 ==

x3,x,y]. Met PuiseuxParametricCharacteristic[y2 - x3,x,y,10,t] kun-
nen we de karakteristieke termen van de Puiseux reeks van f bepalen: (t2,−t3).
Het Puiseux algoritme geeft ook de parametrisatie (t2, t3) maar omdat Puiseux-
ParametricCharacteristic aanneemt dat f irreducibel is in CJx, yK weten we
dat alle Puiseux reeksen equivalent zijn en dus hoeven we er maar één te geven.

Met behulp van de Puiseux reeks (t2,−t3) kunnen we de multipliciteitsrij van
f bepalen door MultiplicitySequence[{t2,-t3},t] uit te voeren. Dit geeft
als uitvoer {{{2}, {1, 1}}}. De eerste lijst van de uitvoer is een lijst van Eu-
clidische algoritmen. Omdat de Puiseux reeks maar uit één term bestaat, bevat
deze lijst ook maar één element (er is immers precies één Euclidisch algoritme
uitgevoerd). Het Euclidisch algoritme heeft twee stappen uitgevoerd: één maal
een 2 en toen twee maal een 1.

Met behulp van de multipliciteitsrij bepalen we nu de oplossingsgraaf. Dit
doen met het commando PlotResolutionGraph[ResolutionGraph[{{{2}, {1,
1}}}]]. Dit geeft de graaf weergegeven in figuur 12.
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1(2) 3(1) 2(1)

C(1)

Figuur 12: De oplossingsgraaf bij f .

Al deze stappen kunnen we ook in één keer laten uitvoeren door middel van
het commando SolveSingularity[y2 - x3, x, y, 10].

Voorbeeld 5.21. We nemen nu een wat ingewikkelder voorbeeld. Laat

f(x, y) = x12 − 2x17 + 8x18 + x22 + 8x23 + 12x24 − x31 − 8x13y + 8x18y + 16x19y

− 8x20y − 8x26y − 4x9y2 + 20x14y2 + 16x15y2 − 20x21y2 + 16x10y3 − 16x16y3

− 8x17y3 + 6x6y4 − 2x11y4 − 24x12y4 − 8x7y5 − 4x3y6 + y8.

De kromme C = {f(x, y) = 0} heeft duidelijk een singulariteit in de oorsprong.
In figuur 13 is de kromme in het getekend in het vlak.

-1.0 -0.5 0.5 1.0 1.5 2.0

-3

-2

-1

1

2

3

Figuur 13: De kromme C.
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Met behulp van SolveSingularity[f[x,y], x, y, 10] krijgen we de op-
lossingsgraaf van C bij de oorsprong. De oplossinggraaf is weergegeven in figuur
14.

1(8) 3(4) 2(4)

4(4) 5(4) 7(2) 6(2)

8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 13(1) 12(1)

C(1)

Figuur 14: De kromme C.

We hebben het polynoom f natuurlijk niet uit het niets verzonnen. We
hebben deze gegenereerd met de methode uit Opmerking 4.22. Hierbij beginnen
we met de Puiseux reeks die we graag willen verkrijgen. We kiezen als Puiseux
reeks (t8, t12 + t22 + t31). Merk allereerst op dat alle termen van de Puiseux
reeks karakteristiek zijn. Als we niet-karakteristieke zouden toevoegen zouden
we immers hetzelfde resultaat krijgen dus we kiezen ervoor om dit niet te doen.
De exponenten zijn zo gekozen dat we in ieder Euclidisch algoritme redelijk veel
stappen krijgen en dus een ingewikkelde oplossingsgraaf krijgen. We hebben k1 =
12 ≥ m = 8 om te garanderen dat f een Weierstrass polynoom is met degy(f) de
multipliciteit van f in de oorsprong. Als laatste hebben we ggd(m, k1, k2, k3) = 1
gekozen. Dit garandeerd dat f gereduceerd is.

We gebruiken nu het commando PuiseuxToPolynomial[{t8,t12 + t22 +

t31},t,x,y] om het polynoom te vinden. Dit commando geeft als uitvoer

m−1∏
i=0

(
y − g

(
εix1/m

))
(5.8)

waarbij g(t) = t12+t22+t31, m = 8 en ε = e2πi/m. De functie PuiseuxToPolynomial
vermenigvuldigt dit product niet uit. De reden hiervoor is dat als we m groot
maken en g meerdere termen bevat, de complexiteit van het vermenigvuldigen
van alle termen zeer snel te groot wordt. Vanaf m = 50 wordt het al niet meer
haalbaar om deze termen allemaal uit te vermenigvuldigen.
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Soms is het handig om dan toch dit product op te kunnen schrijven. Bij-
voorbeeld als we Propositie 5.9 willen toepassen. Hierbij hebben we twee Pui-
seux reeksen (x1(t), y1(t)) en (x2(t), y2(t)). We moeten van één van de twee
Puiseux reeksen het polynoom dat erbij hoort bepalen, maar als m te groot is
kunnen we dit niet uitvermenigvuldigen. Echter, we willen alleen de laagste orde
term van p(x2(t), y2(t)) weten (waarbij p het polynoom is dat als Puiseux reeks
(x1(t), y1(t)) heeft). Als we dus de laagste orde term van elke factor in (5.8)
nemen waarbij we x = x2(t) en y = y2(t) nemen, dan weten we de doorsnijdings-
multipliciteit van de twee krommen zonder het product uit te vermenigvuldigen.
Deze methode wordt gebruikt in de functie IntersectionMultiplicity.

Het uitvermenigvuldigen kan in Mathematica door de Expand en de Simplify
functie achter elkaar op het product te gebruiken. In principe zou de Expand

functie genoeg moeten zijn maar soms kan Mathematica de fractionele machten
niet goed samennemen en dit lost de Simplify functie voor ons op.

Voorbeeld 5.22. Laat C de irreducibele kromme met als Puiseux reeks (t8, t17)
zijn. Deze kromme wordt gegeven door het polynoom f(x, y) = y8 − x17 en
heeft een singulariteit in de oorsprong. We hebben eerder aangetoond dat niet-
karakteristieke termen in de Puiseux reeks geen invloed hebben op de soort sin-
gulariteit waar we mee te maken hebben.

Laat D de irreducibele kromme met als Puiseux reeks (t8, t8 + t16 + t17).
De twee toegevoegde termen zijn niet karakteristiek en zouden dus geen invloed
moeten hebben op de soort singulariteit. De kromme D wordt gegeven door het
polynoom

g(x, y) = x8 + 8x9 + 28x10 + 56x11 + 70x12 + 56x13 + 28x14 + 8x15 + x16 − x17

− 8x7y − 56x8y − 168x9y − 280x10y − 280x11y − 168x12y − 56x13y

− 8x14y + 28x6y2 + 168x7y2 + 420x8y2 + 560x9y2 + 420x10y2 + 168x11y2

+ 28x12y2 − 56x5y3 − 280x6y3 − 560x7y3 − 560x8y3 − 280x9y3 − 56x10y3

+ 70x4y4 + 280x5y4 + 420x6y4 + 280x7y4 + 70x8y4 − 56x3y5 − 168x4y5

− 168x5y5 − 56x6y5 + 28x2y6 + 56x3y6 + 28x4y6 − 8xy7 − 8x2y7 + y8.

In figuur 15 zijn de krommen C en D getekend in het vlak.
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Figuur 15: De kromme C (links) en D (rechts) getekend in het vlak.

De karakteristieke termen van de Puiseux reeksen van C en D zijn gelijk en
dus zijn de singulariteiten van C en D in de oorsprong topologisch gezien equi-
valent [2, Stelling 5.4.21] (we gaan er verder net op in wat dat precies inhoudt).

De twee krommen hebben volgens Stelling 5.16 dezelfde oplossingsgraaf. De
oplossingsgraaf is weergegeven in figuur 16.

1(8) 2(8) 10(1) 9(1) 8(1) 7(1) 6(1) 5(1) 4(1) 3(1)

C(1)

Figuur 16: De oplossingsgraaf van C en D.
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A Broncode

1 (∗ :: Package:: ∗)
2

3 (∗ : Title : Resolution ∗)
4 (∗ :Authors: Casper Putz ∗)
5 (∗ :Summary:
6 This package contains programs for the resolution of singularities of plane
7 algebraic curves . It contains functions for computing Puiseux series ,
8 computing multiplicitisequences and constructing resolution graphs.
9 It is part of the bachelorthesis : ”Het oplossen van singulariteiten van

10 algebraische krommen door opblazen” (The resolution of singularities of
11 algebraic curves by blowing up) by Casper Putz under the supervision of
12 Dr. Martijn Kool.
13 ∗)
14 (∗ :Context: Resolution ‘
15 ∗)
16 (∗ :Package Version: 1.0.0
17 ∗)
18 (∗ :Mathematica Version: 9.0
19 ∗)
20 BeginPackage[”Resolution‘”]
21

22 Carrier :: usage = ”Carrier [p,x,y] gives the carrier of a polynomial p in variables x and y.”;
23 PlotCarrier :: usage = ”PlotCarrier [c] plots a carrier c in the plane .”;
24 Mu::usage = ”Mu[c] gives the slope of the segment of the carrier c with the highest slope .”;
25 Nu::usage = ”Nu[{x,y},mu] gives the degree of a point {x,y} with a weighted degree, i .e. Nu

[{x,y},mu] = x + mu y”;
26 Puiseux :: usage = ”Puiseux[p,x,y, i ] executes i iterations in the computation of the Puiseux

series of a polynomial p in variables x and y and outputs the value of y”;
27 PuiseuxParametric :: usage = ”PuiseuxParametric[p,x,y, i , t ] executes i iterations in the

computation of the Puiseux series of a polynomial p in variables x and y and outputs in
the form {\!\(\∗SuperscriptBox[\(t\), \(m\)]\),\!\(\∗SubscriptBox[\(a\), \(1\)]\)
\!\(\∗SuperscriptBox[\( t\), SubscriptBox[\(k\), \(1\) ]]\) +\[ Ellipsis ]}”;

28 WeierstrassQ :: usage = ”WeierstrassQ[p,x,y,m] gives True when p is a Weierstrass polynomial
in x and y with degree y(p) = m and False otherwise.”

29 PuiseuxParametricCharacteristic :: usage = ” PuiseuxParametricCharacteristic [p,x,y, i , t ] gives
for a irreducible Weierstrass polynomial the characteristic terms of PuiseuxParametric[
p,x,y, i ]. ”;

30 MultiplicitySequence :: usage = ”MultiplicitySequence [{x,y}, t ] gives for a Puiseux series {x,
y} in the variable t , the multiplicitysequence . For a list of Puiseux series , it gives
the list of multiplicitysequences where the seuquences are padded with ones to make
them equal length.”;

31 PuiseuxToPolynomial::usage = ”PuiseuxToPolynomial[{xt,xt},t ,x,y] gives a polynomial in
variables x and y for which the Puiseux series {xt, yt} in t is a Puiseux series

without multiplying out factors (use Expand to multiply out all factors ) .”;
32 IntersectionMultiplicity :: usage = ” IntersectionMultiplicity [{x1,y1},{x2,y2},t ] gives the

intersectionmutliplicity of two irreducible curves which Puiseux series are given by {
x1,y1} and {x2,y2} in t .”

33

57



34 ResolutionGraph::usage=”ResolutionGraph[ms] gives the resolutiongraph of a
multiplicitysequence ms.”;

35 PlotResolutionGraph :: usage=”PlotResolutionGraph[{nds,eds,poss}] plot a resotiongraph where
{nds,eds,poss} is a resolutiongraph .”;

36 SolveSingularity :: usage=”SolveSingularity [pol ,x,y,imax] computes and plots a resolutiongraph
given a polynomial pol in x and y where the puiseux algorithm stops after imax
iterations .”;

37

38 PlotBlowUp::usage=”PlotBlowUp[eq,x,y] plots Bl(Rˆ2) and Rˆ2 together with the curve in Bl(R
ˆ2) and Rˆ2 given by the equation eq in x and y.”;

39 PlotBlowUpSimulate::usage=”PlotBlowUpSimulate[eq,x,y,fac] plots the curve given by the
equation eq in x and y in Bl (Rˆ2). The factor fac (between 0 and 1) can be used to
move fluently between a plot of Rˆ2 and Bl (Rˆ2). Use Manipulate[PlotBlowUpSimulate[eq
,x,y,fac ],{ fac ,0,1}] for this .”;

40

41

42 Begin[”‘Private ‘”]
43

44 (∗ Puiseux Series ∗)
45

46 second[x ] := x [[2]];
47

48 (∗ determines the slope of the line between two points ∗)
49 monToPoint[mon , x , y ] := Exponent[mon, {x, y}];
50 Carrier [ pol , x , y ] := Sort[monToPoint[#, x, y]& /@ MonomialList[pol]];
51

52 PlotCarrier [ c ] := Block[{ticks},
53 ticks = {Range[0, Max[First /@ c]], Range[0, Max[second /@ c]]};
54 ListPlot [c, PlotStyle −> PointSize[Large], Ticks −> ticks, GridLines −> ticks
55 ,AxesLabel −> {”\[Alpha]”, ”\[Beta]”}, LabelStyle −> Medium]
56 ];
57

58 (∗ determines the slope of the line between two points ∗)
59 slope [{x1 , y1 }, {x2 , y2 }] := Block[{s, p},
60 s = Sort[{{x1, y1}, {x2, y2}}];
61 p = First [ s ] − second[s ];
62 If [ First [p] == 0, Infinity , second[p] / First [p ]]
63 ];
64 Mu[c ] := Block[{slopes},
65 slopes = slope[ First [c ], #]& /@ Drop[c, 1];
66 −1 / Min[slopes]
67 ];
68 Nu[{x ,y },mu ]:=x+mu y;
69

70 (∗ determines whether a polynomial p is zero ∗)
71 zeroPolynomial[p ] := Length @ Variables @ Simplify @ p == 0 && Simplify @ p == 0;
72 (∗ removes all constants from a polynomial p in variables x and y ∗)
73 removeConstants[p , x , y ] := Select[p, Exponent[#, x] > 0 || Exponent[#, y] > 0&];
74

75 Puiseux[p , x , y , 0] := 0;
76 Puiseux[p , x , y , i ] := Block[{r, m, n, q, car , mons, segment, f , sol },
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77 r = p;
78 car = Carrier [ r , x, y ];
79 (∗ Check whether f is y−regular of order m and f has no terms with degree y < m. In that

case : stop, y = 0 is the only solution ∗)
80 If [MemberQ[car, {0, Min[second /@ car]}], 0,
81 m = Mu[car];
82 n = Nu[First @ car, m];
83 mons = Reverse @ MonomialList[r, {x, y},{{1, m}, {0, 1}}];
84 segment = TakeWhile[mons, Nu[monToPoint[#, x, y], m] == n&];
85 f = Total[segment];
86 sol = Solve[(f/.y−>t xˆm) == 0, t];
87 q = Denominator[m];
88 Flatten @ Map[
89 Expand[xˆm((t/.#) + (Puiseux[
90 removeConstants[Expand[((r/.x−>xˆq)/.y−>xˆ(q m)((t/.#) + y)) / (xˆ(q n))], x, y]
91 , x, y, i − 1]/.x−>xˆ(1/q)))]&
92 , sol ]
93 ]
94 ];
95

96 PuiseuxParametric[p , x , y , 0, t ] := {{t, 0}};
97 PuiseuxParametric[p , x , y , i , t ] := Block[{r, m, n, q, car , mons, segment, f , sol },
98 r = p;
99 car = Carrier [ r , x, y ];

100 (∗ Check whether f is y−regular of order m and f has no terms with degree y < m. In that
case : stop, y = 0 is the only solution ∗)

101 If [MemberQ[car, {0, Min[second /@ car]}], {{t, 0}},
102 m = Mu[car];
103 n = Nu[First @ car, m];
104 mons = Reverse @ MonomialList[r, {x, y}, {{1, m}, {0, 1}}];
105 segment = TakeWhile[mons, Nu[monToPoint[#, x, y], m] == n&];
106 f = Total[segment];
107 sol = (t/.#)& /@ Solve[(f/.y−>t xˆm) == 0, t];
108 sol = DeleteDuplicates[ sol ];
109 q = Denominator[m];
110 Flatten[Map[
111 combine[q, m, #, PuiseuxParametric[
112 removeConstants[Expand[((r/.x−>xˆq)/.y−>xˆ(q m)(# + y)) / (xˆ(q n))], x, y]
113 , x, y, i − 1, t ], t]&
114 , sol ], 1]
115 ]
116 ];
117 (∗ Adds a new term to the parametric puiseux series . ∗)
118 combine[q , m , t0 , xs , t ] := {#1/.t−>tˆq, Expand[(#1/.t−>tˆ(q m))(t0 + #2)]}& @@

#& /@ xs;
119

120 WeierstrassQ[ pol , x , y , m ] := Select[ Carrier [pol , x, y ], First [#] == 0&] == {{0, m}}
&& Exponent[Select[pol, Exponent[#,x] > 0&], y] < m;

121

122 (∗ Gives for a polynomial p in variables x and y the multiplicity of p in the origin , i .e.
the degree of the lowest order term of p. ∗)
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123 multiplicity [p , x , y , t ] := Apply[Plus, Exponent[Last @ MonomialList[p, {{1, 1}, {0,
0}}], {x, y }]];

124 PuiseuxParametricCharacteristic [ pol , x , y , imax , t ] := Block[{p=pol, m, yExp, ms={},
n, q, qs={}, car,

125 mons, segment, f , t0 , sols , numSols=1, ts={},
126 qtot=1, i=0, mul, p0, q0},
127 mul = multiplicity [pol , x, y, t ];
128 car = Carrier [p, x, y ];
129 m = Mu[car];
130 p0 = Numerator[m];
131 q0 = Denominator[m];
132

133 If [m < 1, Print[” failed : y−axis must not be a tangent of the curve” ]; Throw[error ]];
134 If [! WeierstrassQ[pol , x, y, mul], Print [” failed : polynomial must be Weierstrass with

degree y(p) = the multiplicity of p at 0” ]; Throw[error ]];
135 If [! IrreduciblePolynomialQ [pol , Extension −> All], Print[” failed : polynomial is reducible

in \[DoubleStruckCapitalC][x,y] and thus reducible in \[DoubleStruckCapitalC]\[
LeftDoubleBracket]x,y\[RightDoubleBracket]”]; Throw[error ]];

136

137 While[i < imax && !zeroPolynomial[p/.y−>0] && numSols < mul,
138 car = Carrier [p, x, y ];
139 m = Mu[car];
140 n = Nu[First @ car, m];
141 mons = Reverse @ MonomialList[p, {x, y}, {{1, m}, {0, 1}}];
142 segment = TakeWhile[mons, Nu[monToPoint[#, x, y], m] == n&];
143 f = Total[segment];
144 sols = t/.#& /@ Solve[(f/.y−>t xˆm) == 0, t];
145 numSols ∗= Length @ DeleteDuplicates @ sols;
146 t0 = First @ sols ;
147 q = Denominator[m];
148 AppendTo[ms, m];
149 AppendTo[qs, q];
150 If [q > 1, AppendTo[ts, t0], AppendTo[ts, 0]];
151

152 p = removeConstants[Expand[((p/.x−>xˆq)/.y−>xˆ(q m)(t0 + y))/(xˆ(q n))], x, y];
153 qtot ∗= q;
154 i++;
155 ];
156

157 If [numSols != mul, Print[”warning: algorithm did not fully termintate . imax is possibly
too low or pol is reducible .” ]];

158

159 puiseuxParametricCharacteristicCombine [qtot , ts , ms, qs, t ]
160 ];
161 (∗ Creates the parametrisation from the lists of exponents, highest slopes and values . ∗)
162 puiseuxParametricCharacteristicCombine [ qtot , ts , ms , qs , t ] :=
163 {tˆqtot,
164 Total @ MapThread[#1 tˆ#2&,{ts, Rest @ FoldList[Plus, 0, MapThread[Times, {ms, Most

@ Reverse @ FoldList[Times, 1, Reverse @ qs]}]]}]
165 };
166
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167 (∗ Gives true if x is a list of lists . ∗)
168 listOfLists [ x List ] := Length[x] == 0 || Head[First[x ]] == List;
169 (∗ Performs the extended Euclidean algorithm and outputs the intermediate values . ∗)
170 extendedEuclidean[n , m ] := Block[{a=n, b=m, temp, ans={}},
171 While[b != 0,
172 AppendTo[ans, {Quotient[a, b], b}];
173 temp = b;
174 b = Mod[a, b];
175 a = temp;
176 ];
177 ans
178 ];
179 (∗ Creates a list of n times an x. ∗)
180 repeat [n , x ] := Table[x, { i , 1, n}];
181 MultiplicitySequence [ ys ? listOfLists , t ] := Block[{ms, n},
182 ms = MultiplicitySequence[#, t]& /@ ys;
183 n = Max @ Length /@ ms;
184 PadRight[#, n, 1]& /@ ms
185 ];
186

187 MultiplicitySequence [{x , y }, t ] := Block[{ks, a, b, eu, eus={}},
188 a = Exponent[x, t];
189 ks = Exponent[y, t, List ];
190 While[Length[ks] > 0,
191 b = First [ks ];
192 ks = Rest[ks];
193 ks = (# − b)& /@ ks;
194 eu = extendedEuclidean[b, a ];
195 AppendTo[eus, eu];
196 a = second @ Last[eu];
197 ];
198 repeat@@#& /@ #& /@ eus
199 ];
200

201 PuiseuxToPolynomial[{xt , yt }, t , x , y ] := Block[{m, e, g},
202 m = Exponent[xt, t];
203 e = Eˆ(2Pi I / m);
204 g = (yt/.t−>#)&;
205 Product[y − g[eˆi xˆ(1/m)], { i , 0, m − 1}]
206 ];
207

208 IntersectionMultiplicity [{x1 , y1 }, {x2 , y2 }, t ] := Block[{m1, m2, e, g, p, ys},
209 m1 = Exponent[x1, t];
210 m2 = Exponent[x2, t];
211 e = Eˆ(2Pi I / m1);
212 g = (y1/.t−>#)&;
213 ys = Table[y2 − Evaluate[g[eˆi tˆ(m2/m1)]], {i , 0, m1 − 1}];
214 p = Times @@ ys;
215 Exponent[First /@ p, t ]
216 ];
217
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218

219 (∗ Resolutiongraphs ∗)
220

221 graph[{nds , eds , poss , opts }] := Graph[nds, eds, VertexCoordinates −> poss,
VertexLabels −> {”Name”}, opts];

222

223 PlotResolutionGraph[{nds , eds , poss }] := graph[{nds, eds, poss, VertexStyle −> {”C”[i ]
−> Red}}];

224

225 (∗ Combines two resolution graphs by placing one above the other (the second one is placed
on the node of the first with the highest value ( this value discribes the order of the
exceptional curves)) ∗)

226 addAbove[{nds1 , eds1 , poss1 }, {nds2 , eds2 , poss2 }] := Block[{nds, eds, poss=poss1,
m1, m2, m},

227 m1 = argMax[nds1];
228 m2 = argMin[poss2];
229 m = nds1[[m1]];
230 nds = Join[nds1, addToHead[#, Head @ m]& /@ nds2];
231 eds = Join[eds1,{m <−> addToHead[nds2[[m2]], Head @ m]}, addToHead[#[[1]], Head @ m]

<−> addToHead[#[[2]], Head @ m]& /@ eds2];
232 poss = Join[poss1, # + poss1[[m1]] + {−1,1}& /@ poss2];
233 {nds, eds, poss}
234 ];
235

236 (∗ removes the List from a singelton List ( like {1}) ∗)
237 remList [ x ] := x/. List−>(#&);
238 argMax[xs ] := remList[Ordering[xs, −1]];
239 argMin[xs ] := remList[Ordering[xs, 1]];
240 (∗ addToHead adds m to the head of the expression . For example: addToHead[n[x], m] = (n+m

)[x]. ∗)
241 addToHead[h [n ], m ] := (h + m)[n];
242

243 ResolutionGraph[ms ? listOfLists ] := Block[{mss},
244 mss = resolutionGraphHelper /@ ms;
245 (∗ Combine the different rows of the resolution graph and add the final node for the curve

∗)
246 addCurve[Fold[addAbove, First[mss], Rest[mss ]]]
247 ];
248 (∗ Constructs a single row of the resolution graph ( all nodes that get drawn on the same

height) ∗)
249 resolutionGraphHelper [x ? listOfLists ] := Block[{n=1, j=1, rev=False, l , ls =x, ans={}, nds,

eds, poss},
250 While[Length[ls] > 0,
251 l = First [ ls ];
252 ls = Rest[ls ];
253 If [! rev ,
254 ans = Insert[ans, #[First@l]& /@ Range[n ,n+Length[l]−1, 1],j ]; j++,
255 ans = Insert[ans, #[First@l]& /@ Range[n+Length[l]−1,n ,−1], j ]
256 ];
257 rev = !rev;
258 n += Length[l];
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259 ];
260 nds = Flatten[ans ];
261 eds = Table[nds[[ i ]] <−> nds[[i + 1]], { i , 1, Length[nds] − 1}];
262 poss = MapIndexed[{remList[#2], 0}&, nds];
263 {nds, eds, poss}
264 ];
265

266 (∗ Adds a node to a resolution graph that represents the curve itself after blowing up ∗)
267 addCurve[{nds , eds , poss }] := Block[{ns=nds, es=eds, ps=poss, m},
268 m = argMax[nds];
269 AppendTo[ns, ”C”[1]];
270 AppendTo[es, nds[[m]] <−> ”C”[1]];
271 AppendTo[ps, poss[[m]] + {0,1}];
272 {ns, es , ps}
273 ];
274

275

276 (∗ Solve singularities ∗)
277

278 SolveSingularity [ pol , x , y , imax ] := Block[{puiseux, multSeq},
279 Catch[
280 puiseux = PuiseuxParametricCharacteristic [pol , x, y, imax, t ];
281 multSeq = MultiplicitySequence[puiseux , t ];
282 PlotResolutionGraph[ResolutionGraph[multSeq]]
283 ]
284 ];
285

286

287 (∗ Show blowing up ∗)
288

289 PlotBlowUpSimulate[eq , x , y , fac ] := Block[{ spiral , solsx , solst , solstEx , plotsx ,
plotst },

290 spiral = ParametricPlot3D[{u Cos[Pi t/4], u Sin[Pi t/4], fac t}, {u, −2, 2}, {t , −2, 2},
291 PlotStyle −> Directive[Opacity [0.5]], MeshStyle −> Gray, BoundaryStyle

−> Black,
292 AxesLabel −> {x, y, ”t”}, Ticks −> None];
293 solsx = Solve[eq/.y −> x t, x ];
294 solsx = solsx/.t −> Tan[Pi t/4];
295 plotsx = Map[
296 ParametricPlot3D[{x/.#, (Tan[Pi t/4])(x/.#), fac t},{t , −2, 2}, PlotStyle −> {

Directive[Red, Thick]}, RegionFunction −> Function[{a, b, t}, aˆ2 + bˆ2 <=
4]]&

297 , solsx ];
298 solst = Solve[eq/.y −> x t, t ];
299 plotst = Map[
300 ParametricPlot3D[{x, (t/.#)x, fac 4 ArcTan[(t/.#)] / Pi}, {x, −2, 2}, PlotStyle −>

{Directive[Red, Thick]}, RegionFunction −> Function[{a, b, t}, aˆ2 + bˆ2 <= 4
&& −2 <= t && t <= 2]]&

301 , solst ];
302 Show[spiral , plotst , plotsx , PlotRange −> {{−2, 2}, {−2, 2}, {−2, 2}}]
303 ];
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304

305 PlotBlowUp[eq , x , y ] := Block[{ spiral , circle , curve, sols , plotsx , plotst },
306 spiral = ParametricPlot3D[{u Cos[Pi t/4], t, u Sin[Pi t/4]},{u, −2, 2},{t , −2, 2},
307 PlotStyle −> Directive[Opacity [0.5]], MeshStyle −> Gray, BoundaryStyle

−> Black,
308 BoxRatios −> Automatic, AxesLabel −> {x, ”t”, y}, Ticks −> None];
309 circle = ParametricPlot3D[{u Cos[Pi t/4], −3, u Sin[Pi t/4]}, {u, −2, 2}, {t , −2, 2},

MeshStyle −> Gray, BoundaryStyle −> Black];
310 curve = ContourPlot3D[eq, {x, −2, 2}, {z, −4, −2}, {y, −2, 2},
311 RegionFunction −> Function[{a, t, b}, aˆ2 + bˆ2 <= 4],
312 MeshFunctions −> {Function[{a, z, b}, z]},
313 Mesh−>{{−3}}, MeshStyle −> Directive[Red,Thick], ContourStyle −> None,

BoundaryStyle −> None, PlotPoints −> 30];
314 sols := N /@ {ToRules[Reduce[eq/.y −> x t, {x, t}]]};
315 plotsx = Map[
316 ParametricPlot3D[{x/.#, t, (Tan[Pi t/4])(x/.#)}, {t, −2, 2}, PlotStyle −> {

Directive[Red,Thick]}, RegionFunction −> Function[{a, t, b}, aˆ2 + bˆ2 <= 4]]&
317 , FilterRules [ sols , x ]];
318 plotst = Map[
319 ParametricPlot3D[{x, 4 ArcTan[t/.#] / Pi, (t/.#) x},{x, −2, 2}, PlotStyle −> {

Directive[Red,Thick]}, RegionFunction −> Function[{a, t, b}, aˆ2 + bˆ2 <= 4
&& −2 <= t && t <= 2]]&

320 , FilterRules [ sols , t ]];
321 Show[spiral , circle , curve, plotst , plotsx , PlotRange −> All]
322 ];
323

324

325 End[]
326 EndPackage[]
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